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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera de sätt digitala 

prenumerationstjänster inom musiksektorn kan differentiera sig på 

marknaden. Vi vill även undersöka vad det är konsumenten anser vara viktigt 

i valet av en digital musiktjänst.  
 

Vi har också arbetat kring en forskningsfråga: 
 

 Hur kan företag bakom digitala prenumerationstjänster 
inom musiksektorn positionera sig på den svenska 
marknaden? 



 
 

Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie som tillslut antog en abduktiv ansats. 

Kvalitativ metod passade oss bäst då vårt mål var att gå in på djupet i vårt 

ämne och inte gå på kvantitet i våra empiriska undersökningar. Den empiriska 

studien består av tre personliga intervjuer med personer som är aktivt 

involverade och kunniga inom den digitala musikbranschen. Dessutom består 

empirin även av två fokusgrupper med personer som använder sig av 

musikstreamingtjänster samt två konsumentintervjuer då uppslutningen till 

sista fokusgruppen blev mycket dålig. 
 
 
Slutsatser 
Vi har genom den analys vi gjort hittat band mellan verklighet och teori som 

sedan kopplats till den digitala musikmarknaden. Främst blev det tydligt att 

kundens behov är av största vikt för att tjänsten skall kunna uppfylla sitt syfte. 

 

För att detta skall kunna göras i så stor utsträckning som möjligt bör företaget 

rikta sig mot segment för att få så homogena behov som möjligt. Dessa 

segment bör urskiljas genom analys av kunder och sedan separerade av aspekter 

baserat på exempelvis livsstil, ålder eller konsumtionsbeteende. Vi har genom 

analys av kunders önskemål och tankar kring digitala musiktjänster kunna 

skapa en bild av hur en differentiering på den digitala musikmarknaden bör se 

ut. 

 

Nyckelord: Differentiering, positionering, segmentering, kundmedverkan, 

streamingtjänster, musik, digitalt, tjänstemarknadsföring, sinnesmarknadsföring



 

Abstract 
 

The purpose of this study is to analyze in which ways digital music subscription 

services may differentiate themselves from one another on the Swedish digital music 

market. We also want to examine how the companies providing these services can 

position themselves on the Swedish market by looking at what consumers of these kinds 

of services look for in a digital music service. To find answers we have decided to try to 

answer one question: 
 

 How can companies behind digital music subscription services position 
themselves on the Swedish music market? 



 
 
 
For this study we have used a qualitative approach where we have conducted three 

personal interviews with people who are involved daily, in one way or another, with 

digital music streaming services. We also had focus groups with music service users 

and a few interviews with consumers. We chose this approach to get a deeper look into 

what customers want out of a service that offers music. 

 

By analyzing the empirical and theoretical data we could find a bond between 

reality and theory, which could be connected to the digital music market. It 

became particularly clear that customer need is the biggest importance for the 

service to fulfill its purpose. For this to be in the most way possible, the company 

must aim towards similar customer needs by creating segments in the market. 

These segments should be constructed trough an analysis of the customers 
 
and then separated by aspects based on lifestyle, age or consumer behavior. 

We have been analyzing customer needs and assumptions of music services. 

The results helped us create a picture of an ideal differentiation strategy of the 

Swedish digital music market. 
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1. Inledning 

 
 
 
I det inledande kapitlet introducerar vi ämnet som diskuteras och en kort tillbakablick 
på utvecklandet av musiklyssnandet till idag. Vidare tas problemet vi vill få svar på upp, 
samt vår forskningsfråga och syfte med uppsatsen. Kapitlet avslutas med avgränsningar 
och förklaringar av uttryck som används genom arbetets gång. 
 

 

1.1 Bakgrund  
År 1877 uppfann Thomas Edison världens första apparat för musikanvändande; fonografen. 

Denna produkt tillät ljudinspelning, lagring och uppspelning vilket blev början på det 

musikanvändande vi ser idag (Tekniska Museet 2010). I början på 50-talet kom nästa stora 

genombrott inom musikanvändandet då vinylskivan fick sitt uppsving 
 
(Record Collector’s Guild 2013). Under 1960-talet började LP- skivan bli populär och 

det var först då vi kunde se albumstrukturen ta form genom en samling låtar på 

samma fysiska produkt. Detta vidareutvecklades sedan till det vi kallar blandband i 

Cd-format vilka liknas med de digitala spellistor som finns idag (Lilliestam, 2009). 

 

 

Denna utveckling har enligt Lilliestam (2009) hjälp till att ändra sättet 

musikanvändaren väljer att lyssna på sin musik. Det är tack vare streamingtjänster som 

Spotify och musikplattformen Soundcloud som musikanvändaren har fått friheten att 

kunna ta med sig sin musik överallt i sin vardag (Spotify, 2013; Soundcloud, 2013). 

Vidare har detta lett till en utveckling av sättet musiklyssnare nyttjar musiken jämfört 

med tidigare, då musiklyssnandet förut var begränsat till hemmets skivspelare. 

Lilliestam (2009) menar att musikanvändandets gränser har suddats ut och att synen av 

människor med hörlurar på huvudet samtidigt som de ”går på stan”, sitter på bussen 

eller liknande numera är vardag. 

 
 
Länge har de lagliga musiktjänsterna slagits mot de olagliga nedladdningssidorna om 

konsumenterna. Enligt intervjuer utförda av musikbolagens intresseorganisation IFPI 

med svenska musikanvändare, har det visat sig att de lagliga musiktjänsterna nu går 

segrande ur denna strid (IFPI, 2013). I samma rapport som IFPI publicerade 2013 kan 

man se att den digitala försäljningen av musik hastigt har expanderat globalt sedan 2011. 

Därmed finns numera fler än 500 licensierade digitala musiktjänster i världen. 
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Idag använder sig svenska musikkonsumenter av hela 18 stycken utav dessa 

digitala musiktjänster (IFPI, 2013). 

 
 

1.2 Problemdiskussion  
Passman (2012) beskriver att innan musikanvändandet digitaliserades låg fokus på att 

marknadsföra artister och deras verk. Han menar att hela musikindustrin vid det 

tillfället såg helt annorlunda ut. Skivbolag och artister tjänade då mer pengar på att sälja 

fysiska produkter som kassettband och vinylskivor, samt CD-skivor på senare tid. I 

början av den legala digitaliseringen av musikanvändandet var konceptet detsamma i 

musikbranschen med á la carte downloads via iTunes och marknadsföringen gick ut på 

att få människor att spendera pengar på att köpa dessa produkter (Johansson, 2013). Det 

som har hänt den senaste tiden har förändrat situationen för både skivbolag, artister och 

musikkonsumenter på så sätt att musiken tillgängliggjorts utan begränsningar till en 

specifik plats eller teknisk plattform (Grönroos, 2008; IFPI, 2013). Detta har skett 

genom något branschen kallar för “subscriptions” eller prenumerationsanvändning 
 
(IFPI, 2013). Med detta menas att en konsument via sin dator, surfplatta eller smarta 

mobiltelefon kan ha tillgång till strömmad musik genom att, för en specifik 

månadssumma, prenumerera på en musiktjänst (IFPI, 2013). En prenumerant av en 

musiktjänst har tillgång till all musik denna tjänst erbjuder även om denna kund inte 

använder sig av sin egna köpta plattform som exempelvis mobiltelefon eller dator. Det 

betyder i praktiken till exempel att en prenumerant kan få tillgång till tjänsten via en 

väns dator eller surfplatta genom att antingen ha tjänsten installerad i plattformen eller, 

för vissa tjänster, via en webbläsare (Johansson, D., 2013). 

 
 

Detta skifte inom musikbranschen har lett till att pengarna kommer ifrån antalet gånger 

en låt spelas. Till exempel kostar varje lyssning 5 öre vilket går till de som äger 

inspelningen, i många fall musikbolaget. Fokus måste nu ändras från att sälja hela 

album eller låtar till att marknadsföra själva musiklyssnandet. För att utveckla detta har 

vi valt att presentera ett exempel från en artikel i SVT Kultur skriven av Daniel 

Johansson (2013): 

 
 

“Det är som om Volvo (motsvarande ett skivbolag, eller som de idag 

hellre vill kallas, musikbolag) skulle ge bort bilarna ”gratis”, men få sina 

intäkter baserat på hur mycket man kör bilen. Varje gång du kör 
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genererar du en liten intäkt till Volvo. Eller om MIO skulle ge bort soffan 

gratis, och tjäna pengar på hur mycket man satt i soffan. Sitter du i soffan 

en timme, blir det 10 öre till MIO. Sitter du i den två timmar, blir det 20 
 

öre” - (Johansson, D., 2013) 
 
 
 
Var ligger då problemet i detta skifte? Denna förändring har i samarbete med dagens 

teknologiska utveckling gett uppkomst till ett flertal digitala tjänster för att fylla 

kundernas efterfrågan (Grönroos, 2008; IFPI, 2013). Dessutom rapporterar Svenska 

Dagbladet (2013) att musikstreamingtjänster står för 94 % av den digitala 

musikförsäljningen i Sverige medan resterande 6 % består av nedladdningar. Fyller då 

dessa tjänster alla behov? Får kunden verkligen allt den eftersöker och hur kan alla 

dessa tjänster skilja sig för att inte hamna i skuggan av streamingjätten Spotify? IFPI 

presenterar i sin digitala rapport för 2012 att Spotify är störst på den svenska marknaden 

men att tjänster som WiMP och Deezer är på sin uppgång (IFPI, 2013). De tar även upp 

att de prenumerationsbaserade tjänsterna ökat globalt i användning med nästan 50 % 

under endast ett år. Vidare presenterar IFPI att den förväntade marknadsandelen i 

Europa kommer ligga på hela 20 % tack vare den flitiga användningen i Skandinavien 

och framförallt Sverige. Enligt en kundundersökning gjort av Ipsos MediaCT på vilken 

tjänst som är mest uppmärksammad av användarna leder Spotify denna utveckling med 

hela 96 %. Betyder detta då att Spotify har allt det konsumenterna söker hos en 

streamingtjänst, eller har enbart de andra tjänsterna inte lyckats slå sig in på marknaden 

tack vare Spotifys starka position? 

 

 

Detta kan vara ett resultat av för dålig positioneringsstrategi på en alltför homogen 

marknad eller att de övriga tjänsterna valt att inte lägga sig i strid med Spotifys 

framgång (Almstedt, 2012). Frederick (2013) skrev en artikel där han konstaterar att 

differentiering är ett problem inom den digitala musikindustrin. Han menar där det 

pågår ett maktkrig tjänstera emellan och konsumenten tvingas basera sitt beslut på 

vilken tjänst som anses störst snarare än den tjänst som tilltalar kunden på en 

funktionsmässig nivå. Vidare påpekar han vikten av konsumenternas roll i frågan och 

att det bör fokuseras på mer än bara “trycka på play”. Med detta menar Frederick att 

tjänsterna bör erbjuda något extra utöver enbart musiktillgång. Den ökning i 

användande som skett har också betytt ökad konkurrens på marknaden vilket har lett 

till mer innovation och “förbättringar” på många plan för konsumenten. Bättre mobila 
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applikationer och koppling till sociala medier som Facebook och Twitter har ökat hur 

musik används. I samma undersökning av Ipsos MediaCT som nämndes tidigare 

uttryckte 77 % av användare av legala digital musiktjänster att de upplevde tjänsterna 

som “utmärkta” eller “mycket bra” (IFPI, 2013). 

 

 

I en rapport från IFPI (2013) skrivs det om att intäkter från digitala tjänster ökar för 

varje år som passerar. Digitala kanaler står för majoriteten av inkomster för skivbolag 

och i Sverige kommer 75 % av rättighetsinnehavarnas inkomster från streamingtjänster, 

(Johansson, D., 2013). Totalt finns det nu globalt över 500 licenserade digitala 

musiktjänster som tillsammans erbjuder konsumenter 30 miljoner låtar (IFPI, 2013). 

Daniel Johansson (2013) skriver att det i Sverige under 2013 fanns tio aktiva aktörer på 

marknaden. 

 
 

Ries och Trout (1985) pratar om att överkommunicerade marknader med allt för många 

val för konsumenten kräver positionering bland företag. Trout (2000) menar att 

konsumenternas slutgiltiga val är resultat av en jämförelse mellan de alternativ som 

marknaden erbjuder och på så sätt kan differentiering vara nyckeln till att sticka ut på 

en homogen marknad. Detta kan göras genom att erbjuda något extra, precis som 

Frederick (2013) påstår krävs för att skapa en mer mångsidig marknad. Eftersom 

kunden spelar stor roll i tjänstemarknadsföring, och differentiering bygger på 

målgrupper, måste kundens röst bli hörd (Abbott, 1998). 

 
 

1.3 Problemformulering  
Som nämns ovan finns det ett flertal prenumerationstjänster på marknaden idag. Denna 

marknad går även, tack vare den växande teknologin, ständigt framåt och blir allt mer 

konkurrenskraftig. Vi tar upp i problemdiskussionen att de nyare tjänsterna hamnar i 

skuggan av jätten Spotify och att vi såg problemet av bristande differentiering på 

marknaden. Det finns idag väldigt få prenumerationstjänster som har slagit sig fram på 

marknaden som annorlunda eller med ett utvecklat syfte mer än att leverera laglig 

musik. Vi ser i relationsmarknadsföringen hur viktigt det är att hålla sina kunder nära 

och lyssna på deras behov och kritik. Som tjänsteföretag är det viktigt att se till 

kundernas behov, eftersom de är medskapare och det är deras efterfrågan som ger 

tjänster en möjlighet att existera. Detta leder oss in på tankar kring användarnas 
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medverkan och vad de kan göra för att hjälpa tjänster skapa en stabil position på 
 
marknaden. Vi har utifrån denna tankegång skapat en forskningsfråga: 
 
 
 

 Hur kan företag bakom digitala prenumerationstjänster inom musiksektorn 
positionera sig på den svenska marknaden? 







1.4 Syfte   
Syftet med denna uppsats är att analysera de sätt digitala prenumerationstjänster 

inom musiksektorn kan differentiera sig på marknaden. Vi vill även undersöka vad 

det är konsumenten anser vara viktigt i valet av en digital musiktjänst. 

 
 

1.5 Avgränsningar och förklaringar  
Med digitala musiktjänster syftar vi till alla de tjänster som erbjuder strömmande musik 

på nätet. Detta betyder att användaren kan söka på den musik som önskas för att sedan 

lyssna fritt utan att behöva ladda ner musikfilen. Vi har i denna uppsats valt att avgränsa 

oss till de digitala musiktjänster som går att nyttja av svenska användare. Tjänsterna 

behöver inte vara av svenskt ursprung utan kan vara baserade utomlands. Därför ser vi 

också enbart till den svenska musikmarknaden. 

 
 

Vi har även valt att, genom intervjuer, undersöka vad branschen förväntar kommer att 

ske på den digitala marknaden inom de närmaste åren. Detta för att kunna bearbeta 

insamlad empiri på ett relevant sätt eftersom denna marknad ständigt utvecklas. Då vi 

bjudit in tre fokusgrupper till att delta i undersökningen men en av dessa enbart hade 

två deltagare, valde vi att benämna dessa som konsumentintervjuer. Vi har dock valt att 

redovisa dessa resultat under samma kategori som fokusgrupperna och de två 

konsumentintervjuer samlas under ”grupp 3”. Denna ändring berodde av faktorer vi inte 

kunde styra och på grund av tidspress valde vi att inte sammankalla ännu en 

fokusgrupp. 

 
 
Förklaringar av begrepp 
Digital nedladdning 
 
Enligt Johansson (2013) kan den digitala nedladdningen förklaras som när någon laddar 

ner en fil, vilken består av data, som blir kopierad från en server till nedladdarens valda 

plattform. Vanligtvis går det inte använda denna fil (i detta fall musik) innan all data är 
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nedladdad (Johansson, D., 2013). Passman (2012) menar att det är samma sak som att 

köpa en låt elektroniskt istället för att köpa en fysisk kopia, konsumenten köper alltså 

en digital fil. Sammanfattat handlar om att kopiera data som är lagrat någon annanstans. 

Andra typer av digital distribution av musik som streaming, exempelvis Spotify, är helt 

enkelt byggt utifrån nedladdningssystemet (Johansson, D., 2013). 

 
 
Musikstreamingtjänst/prenumerationstjänst 
 
En musikstreamingtjänst är en interaktiv tjänst vilket betyder att du kan lyssna på vilken 

låt du vill, när du vill från tjänstens databas. Du kan här pausa, hoppa över, spola 

tillbaka och skapa spellistor. Enda restriktionen är att du inte kan kopiera låtar, endast 

lyssna på dem genom tjänsten (Passman, 2012). Exempel på en sådan här typ av tjänst 

är Spotify, som är störst i Sverige, samt WiMP, Deezer och Rara (IFPI, 2013, s.14-15). 
 
Passman (2012) beskriver dessa typer av tjänster som en form av “cloud” server vilket 
 
är en slags server som förvarar olika typer av data (exempel är Google Drive och 

Dropbox), och som sedan tillåter användare att komma åt dessa data var de än befinner 

sig. En Musikstreamingtjänst kan alltså förklaras som en cloud-server inriktad på musik. 

 

 

Streamingtjänsterna är ofta gratis att använda, med till exempel reklam mellan låtar. De 

har dock ofta även prenumerationsmöjligheter med en månadsavgift där all reklam 

försvinner och konsumenten får tillgång till tjänsten på sina mobila plattformar. De 

flesta tjänster är även kopplade till Facebook och andra sociala medier, så att 

användarna kan sprida musik och spellistor till vänner och bekanta (Passman, 2012). 

 
 
App 
 
En app (en förkortning på ordet “applikation”) är en typ av programvara som kan läggas 

till i en dator, telefon eller surfplatta för ytterligare funktionaliteter utöver dessa 

plattformars grundfunktionalitet. En app kan till exempel vara ett spel, en miniräknare 

eller en valutaomvandlare. En app är också för det mesta, men inte alltid, utvecklad av 

någon annan person eller företag än tillverkaren av plattformen den används till ( 

appsexplained, 2013). 

 
 

I streamingtjänster används appar för att exempelvis automatisera spellistor till 

användaren baserat på dennes lyssningshistorik, eller helt enkelt ta fram låttexter till de 

låtar användaren lyssnar på (Spotify, 2011). 
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HiFi 
 
HiFi står för High fidelity vilket betyder hög "ljudtrohet". det menas med att det är en 

hög kvalitativ återgivning av ljudet, Detta kan göras med hjälp av skiv- och bandspelare 

men också med hjälp av högtalare och hörlurar (Nationalencyklopedin, 2013). 

 
 
Lossless 
 
Lossless betyder att ljudvågorna återskapas utan att det görs någon kompression och 

därmed inte heller blir det något förminskande av ljudfilen, vilket annars mp3 filer är. 

Ljudet behåller samma kvalité som det finns på en cd-skiva (WiMP Music, 2013). 

 
 
IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 
 
IFPI representerar skivindustrin i hela världen. Deras främsta mål är att upphöja värdet 

av inspelad musik, skydda inspelningsproducenternas rättigheter samt expandera det 

kommersiella användandet av inspelad musik. (IFPI, 2013) 
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2. Metod 

 
 

 

I det andra kapitlet presenterar vi de metoder som har använts under arbetets gång. Vi för 
en diskussion kring kvalitativ forskningsmetod och samt vår insamling av primär-och 
sekundärdata. Vi diskuterar även uppsatsen reliabilitet och validitet, och går igenom vår 
kunskapsprocess. Avslutningsvis kollar vi kritiskt på den metod vi har valt. 
 
 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod  
Vid valet av forskningsmetod som skall användas vid datainsamling till en uppsats finns 

det två olika vägar att gå enligt Bryman och Bell (2011). Den ena av dessa är den 

kvantitativa vägen där siffror och mätningar är de mest väsentliga delarna vid insamling 

av information (Bryman och Bell 2011). Den andra vägen att gå menar Bryman och 

Bell (2011) är den kvalitativa forskningsmetoden där ord står i centrum istället för 

siffror. Denna forskningsmetod består av en samling olika samhällsvetenskapliga 

tillvägagångssätt som bygger på discipliner från bland annat sociologi, 

socialantropologi och socialpsykologi antyder Denscombe (2009). Vidare skriver 

Denscombe (2009) att dessa metoder har ett tolkande tillvägagångssätt som gemensam 

nämnare. Här ses kunskap som socialt konstruerad där också ett intresse för 

beteendemönster, kulturella normer och språkbruk kommer in. 

 
 

Denscombe (2009) anser att det finns en del fördelar med att använda sig av ett 

kvalitativt tillvägagångasätt i sin analys. Han menar att det först och främst finns en bra 

förankring mellan datamaterialet och teorin då detta har sina rötter i den sociala 

tillvaron. Därmed genereras en forskning som enkelt kan förankas med verkligheten. 

En annan fördel med en kvalitativ analys är att det datamaterial som samlats in oftast är 

rikhaltig och detaljerad. Studien går då långt in på djupet av det område som skall 

studeras vilket gör att en kvalitativ forskningsmetod har en fördel i att hantera 

invecklade situationer. Metoden gör även rättvisa åt det sociala livets många nyanser 

som Denscombe (2009) beskriver det. 

 
 

Den tredje fördelen med kvalitativ metod är att den ger utrymme till den osäkerheten 

som finns i den sociala tillvaron, vilket kan vara svårare att göra med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt (Maykut och Morehouse 1994, s34). Den sista fördelen som 
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Denscombe (2009) tar upp är att den kvalitativa metoden tillåter flera olika förklaringar 

på en fråga då analysen mer eller mindre bygger på forskarens egna 

tolkningsskickligheter. Därmed kan svaren förändras utefter vem det är som svarar på 

frågan. 

 

 

Det framgår däremot från Patton (2002) att det svåra med en kvalitativ metod och 

analys är att som forskare kunna skapa mening ur en massiv mängd data, det gäller 

att kunna skilja mellan det som är betydelsefullt för analysen och vad som är det 

triviala. Det är också viktigt att forskaren kan identifiera betydelsefulla mönster ur 

den data forskaren samlar in poängterar Patton (2002). 

 
 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod vid vårt 

insamlande av data och analys. Detta val gjordes för att vi skulle kunna gå ner på djupet 

och få en bättre förståelse till varför kunder väljer att använda en viss digital musiktjänst 

utöver andra likande tjänster. Vi ansåg även att det skulle ge oss en bättre bild av det 

empiriska resultatet då siffror kan bli för snävt och inte ge oss den informationen som vi 

kan behöva för att kunna göra en utförlig analys. 

 

Kvalitativa intervjuer  
Vi använde oss bland annat av fokusgrupper till vår empiriinsamling för att på så sätt få 

en fram en diskussion mellan konsumenter om deras kriterier vid valet av musiktjänst 

på nätet. Bryman och Bell (2011) antyder att den kvalitativa forskningsmetoden 

innehåller många olika slags tillvägagångssätt vid informationsinsamling. Vidare 

poängterar de att det finns två delar som är de viktigaste och mest utstående metoderna 

för dessa tillvägagångssätt. Dessa metoder grundas på att kvalitativ forskning först och 

främst engagerar sig i en social miljö. Här menar Bryman och Bell (2011) att forskaren 

använder sig av observationer och lyssnande till gruppen för att på så sätt förstå och se 

naturen av gruppens kultur. Den andra viktiga delen är de kvalitativa intervjuerna där 

både fokusgrupper och intervjuer med viktiga personer räknas in. 

 
 

Det framkommer i Repstads (1999) att det i den kvalitativa metoden finns en viss 

flexibilitet vid frågeundersökningarna som görs. Detta jämför Repstad (1999) med den 

kvantitativa metoden där frågorna måste vara identiska för att kunna få ut en jämförbar 

data. När vi har fokusgrupper och gör intervjuer måste vi känna att det går att ändra på 
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frågorna utefter personen och vårt intresse av dennes åsikter. Det måste även vara 

möjligt att lägga till följdfrågor som kommer upp under intervjuns gång. Flexibiliteten 

är väsentlig för oss för att kunna komma ner så djupt som möjligt i området. Utan att 

behöva ha många olika forskningsdelar kan man med den kvalitativa metoden få detta 

(Repstad, 2007). 

 

2.2 Deduktiv och induktiv ansats  
Den deduktiva metoden är den mest använda metod vid förhållningen mellan teori och 

praktik (Bryman och Bell, 2013). Det är även den som vänder sig mest åt den 

kvalitativa metoden, vilken vi använder oss av under skrivandet av denna uppsats 

(Teorell och Svensson, 2007). Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar den deduktiva 

ansatsen som att författaren utgår från en generell regel som i sin tur skall förklara det 

fall forskningen handlar om. Denna metod går ut på att utifrån hypoteser och 

antaganden strukturera upp begrepp som kan användas till forskning (Gummesson, 

2000; Bryman och Bell, 2013). Alvesson och Sköldberg (2008) antyder att denna ansats 

utgår från teori vilket då är det hypoteserna och de antaganden som görs leder till. 

Bryman och Bell (2013) menar att hypoteserna styr teorin och att teorin styr 

undersökningen (Gummesson, 2000). Dessa teorier är sedan menade att, med hjälp av 

hypoteserna, testas allt med undersökningens gång (Gummesson, 2000). Frejes och 

Thornberg (2009) förklarar den deduktiva metoden som att forskaren utgår från en 

allmän regel eller en sanning för att undersöka om de befintliga hypoteserna stämmer. 

De påpekar även att forskaren prövar i vilken utsträckning teorin håller. Till skillnad 

från de två andra ansatserna som presenteras nedan, är den deduktiva ansatsen mindre 

riskfylld då den genom fasta fakta och hypoteser förutsätter vad det är som ska tas upp 

och förklaras (Alvesson och Sköldberg, 2008). Å andra sidan menar författarna att 

denna ansats inte förklarar något över huvud taget utan att deduktion fastslår påståenden 

och ny fakta. Denna undersökning antar till en början en deduktiv form då vi först utgår 

ifrån teori och bygger empirin runt denna. 

 
 
Den induktiva ansatsen är istället omvänd från den deduktiva. Här utgår forskaren från 

erfarenhet och observationer för att sedan skapa nya teorier. (Bryman och Bell, 2013). 

Alvesson och Sköldberg (2008) hävdar att denna ansats utgår från empiri snarare än teori. 

Vidare menar författarna att induktion utgår från tanken att tidigare upptäckta samband 

även är giltiga i det fall undersökningen bygger på. Frejes och Thornberg 
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(2009) menar att forskaren kommer fram till en slutsats genom de observationer som 

görs och att en forskning med induktiv ansats aldrig kan vara bindande eftersom 

framtiden kan komma med nya observationer. Alvesson och Sköldberg (2008) anser att 

denna ansats är en aning riskfylld eftersom den snabbt bygger en sanning utifrån 

enskilda händelser. Detta för att det kan finnas aspekter i det underliggande materialet 

som inte tagits med i den aktuella bilden av fallet. 

 
 

I ett undersökningsarbete börjar forskaren med att anta en av dessa ansatser beroende på 

vilken som passar ämnet bäst, vilket i detta fall är den deduktiva. Dessa ansatser blir 

sedan alltmer otydliga ju längre in i arbetet författaren kommer. Det är då mer troligt att 

ansatserna flutit ihop (Gummesson, 2000). Frejes och Thornberg (2009) beskriver att en 

undersökning kan komma anta formen av en tredje ansats- den abduktiva ansatsen. 

Denna ansats beskrivs pendla mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen. Vidare 

beskrivs den sakna hypoteser och ha en kreativ aspekt snarare än logisk. Denna 

undersökning antar från början en deduktiv ansats och allt eftersom vi gjorde intervjuer 

varierade den mot den induktiva och därmed blev mer av en abduktiv metodansats. 

Detta främst på grund av att vi under och efter empiriinsamlandet hittade nya teorier 

som passar in på till exempel intervjuobjektens berättelser. 

 

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1 Primärdata  
Primärdata är enligt Merriam (2009) data som forskaren själv har samlat in för att kunna 

uppfylla forskningens syfte. Då vi använder oss av en kvalitativ metod i denna uppsats 

så har vi valt att samla in vår primärdata genom främst fokusgrupper samt kvalitativa 

intervjuer, vilka är två av, enligt Bryman och Bell (2013), tre olika tillvägagångasätt för 

att samla in empirisk primärdata (den tredje kallad “deltagande observationer”). 

 
 

Den kvalitativa intervjun är enligt Bryman och Bell (2013) den mest använda metoden 

när det kommer till att samla in primärdata i kvalitativ forskning. Enligt författarna 

beror detta framförallt på metodens öppna struktur som gör den väldigt flexibel vid 

intervjutillfällen. Den kvalitativa intervjun beskrivs som utan strikt struktur och kan gå 

in på områden som inte är helt förutbestämt från intervjuaren, då intervjuare och 

intervjuobjekt ses som medskapare i intervjuprocessen (Bryman och Bell, 2013; Patel, 

R. och Davidson, B., 2003). 
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Patel och Davidson (2003) utvecklar ytterligare att den kvalitativa intervjun är till för 

att hitta nya egenskaper i det man forskar kring och att intervjuaren därför inte kan 

formulera alternativ till intervjuobjektet då det inte finns något korrekt svar. Vi valde att 

använda oss av semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi använde oss av en 

intervjuguide med bestämda teman och rubriker för att något styra var konversationen 

tog kurs (Bryman och Bell, 2013). Den öppna strukturen gav oss även frihet att hoppa 

på andra men fortfarande relevanta ämnen som kan komma att dyka upp under 

intervjuers gång. 

 
 

Bryman och Bell (2013) nämner att det är viktigt att ha en bra variation mellan 

intervjupersoner. De personer vi har valt att intervjua jobbar på tre olika etablerade 

företag i musiksektorn. Alla företag jobbar nästan exklusivt med det digitala. De 

olika företagen tillhänderhåller dock olika tjänster; ett företag jobbar med distribution 

och utvecklande av appar, ett annat företag jobbar med webbutveckling och digital 

marknadsföring, och det sista är en musikprenumerationstjänst. Detta tyckte vi var 

viktigt då vi ville få olika synpunkter från olika håll från musikbranschen. 

 
 Fredrik Nyström, VD på WiMP Music Sverige, entreprenör som bl.a. grundat X5 Music 

Group och PlusFourSix. 




 Daniel Johansson, Huvudägare i Trendmaze, doktorand på Linnéuniversitetet 
som forskar om digitala musikbranschen, konsult åt olika musikbolag, förlag och 
rättighetssällskap med mera samt skribent på musikindustrin.se. 



 Axl Lindblom, Marketing Manager på X5 Music Group 


 
Alla dessa intervjuer utfördes via telefon, främst på grund av ekonomiska skäl. Självklart hade 

personliga möten varit att föredra men vi tycker ändå att telefonintervjuerna har gett uppsatsen 

mycket god empiri. Samtliga intervjuer spelades in med intervjuobjektens medgivande, så som 

både Bryman och Bell (2013) samt Patel och Davidsson (2003) rekommenderar. Innan 

inspelning informerade vi även om vad syftet med uppsatsen var och vad vi ville komma fram 

till, samt varför vi ville intervjua just dem. Alla frågor är personligt anpassade till varje enskild 

person med tanke på deras yrkesroll, dock har alla olika frågor samma grund och handlar om i 

stort sett samma ämnen. 

 
 
De fokusgrupper som utfördes var även de uppdelade på tre grupper som vardera bestod av fyra 

till sex personer. Vi handplockade personer till de olika grupperna baserat på framförallt kön 

och musiksmak, detta för att få en mer heterogen grupp av människor i varje grupp. Då 
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uppslutningen till den tredje gruppen blev mycket dålig valde vi att bemärka detta som två 

konsumentintervjuer men behålla ”grupp 3” som referens. 

 
 
Eftersom vår hypotes är att de flesta som använder sig av prenumerationstjänster i Sverige är 

runt 20-30 år så har vi också försökt hålla oss till dessa åldrar i våra fokusgrupper. Grupp 1 

består av studenter som studerar musikbranschen och som då också är mer kunniga inom 

området än de andra grupperna. Vi ville ha en sådan här grupp då vi ville få in mer djupgående 

svar av personer som är intresserade av musik utöver själva lyssnandet. Grupp 2 samt båda 

konsumentintervjuerna består av studenter från olika program på Linnéuniversitetet. 

Exempelvis kommer några från ekonomihögskolan och någon annan studerar 

Sjuksköterskeprogrammet. 

 

Grupp 1. - bestående av musikbranschstudenter från Linnéuniversitetet. 
 
Kvinna, 22, Metal/Metalcore 

Man, 27, Rock/Indiefolk 

Kvinna, 21, RnB 

Man, 24, Rock/Indie 

Kvinna, 23, Hårdrock/Klassiskt 

Kvinna, 24, Indie/Electro 

 
Grupp 2. – Olika programstudenter från Linnéuniversitet 

Kvinna, 22, Modernt 

Man, 21, House 

Man, 29, RnB/Soul  
Kvinna, 21, Blues/Jazz 
 

 

Konsumentintervjuer (Grupp 3). – Olika programstudenter från Linnéuniversitetet 

Man, 22, EDM  
Kvinna, 23, Radio 
 

 

2.3.2 Sekundärdata 
Det första en forskare bör göra i en undersökning är att samla information från 
 
sekundärkällor, alltså information som samlats in vid tidigare tillfälle med annat syfte 
 
än sitt eget och alltså under forskarens kontroll (Blumberg et. al, 2011; Merriam, 2009). 
 
Merriam (2009) skriver att denna sekundärdata kan visa sig genom böcker, artiklar, 
 
rapporter och Internetkällor. Vi har i vår uppsats koncentrerat oss på främst artiklar och 
 
Internetkällor (i vissa fall slås dessa samman) då det var lättast att hitta uppdaterad data 
 
genom Internet och även går i linje med ämnet vi studerar. 
 

 

Merriam (2009) vidareutvecklar med att skriva att det är viktigt att forskaren granskar 
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sekundärdata kritiskt då den är skriven av någon annan och kan alltså ha en vinklad syn 

på verkligheten. Vi har i största mån försökt vara källkritiska i våra val av 

sekundärkällor, framförallt av artiklar och andra Internetkällor. Vi har valt att använda 

oss av artiklar med mera som är skrivna från etablerade och kända personer eller 

organisationer inom både forskningsvärlden och musiksektorn. Vi har även försökt att i 

den mån som går, se om vi kan hitta två källor som påstår samma sak. Med tanke på 

vinklad syn på verkligheten har vi också haft i åtanke att inte endast se och använda oss 

av källor som stödjer våra eller författarens förutfattade meningar och idéer, något Patel, 

R. och Davidson, B. (2003) påpekar är av stor vikt. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning  
Gummesson (2000), Patel, R. och Davidson, B. (2003). Samt Bryman och Bell (2013) 

tar upp två begrepp när det kommer till kvalitativ och kvantitativ forskning och är till 

för att bestämma forsknings trovärdighet och äkthet: reliabilitet och validitet. Då vi valt 

en kvalitativ forskningsmetod är vi även medvetna om problemen som finns inom den. 

Bryman och Bell (2013) utgår utifrån forskning från LeCompte och Goetz (1982) när de 

skriver om att reliabilitet är svårt att tillämpa på kvalitativ forskning då den sociala 

miljön ständigt är i förändring. Att verkligheten alltid förändras gör att forskningen kan 

vara utdaterad redan imorgon. Vi är medvetna om detta framförallt då vi forskar om 

digital teknologi, något som ständigt utvecklas, samt musiksektorn som har sett 

gigantiska förändringar under bara det senaste årtiondet (Goldman, David, 2013). 
 
Validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra så att man inte kan prata om den ena utan 

att ta upp den andra. Tre huvudregler är att fullständig reliabilitet samt låg reliabilitet båda ger 

samma resultat hos validiteten i forskning. Alltså är hög reliabilitet ingen garanti på hög 

validitet (Patel, Runa och Davidson, Bo, 2003). 

 
 
Reliabilitet, med andra ord tillförlitlighet, betyder i forskningssammanhang att två eller 

fler forskare som studerar samma ämne och har liknande syften med sin forskning, 

skall nå ungefär samma resultat (Gummesson, 2000; Bryman och Bell, 2013). 

Gummesson (2000) menar även att reliabilitet har tre funktioner: 
 

1. Väktarfunktion - kunna se oärlig forskning och fånga boven!  
 

2. Intelligenstest - är forskare smarta eller inte och är deras argument och 

resonemang logiska?  
 

3. Substitut - om validitet inte kan nås, kan reliabilitet användas för att upprätta validitet.  
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Bryman och Bell (2013) nämner Masons (1996) förklaring av validitet, som enligt henne 

betyder hur man observerar, identifierar eller mäter det man säger sig mäta. Bryman och Bell 

(2013) menar ytterligare att validitet handlar om att se huruvida teoretiska referensramar 

stämmer överens med den empiriska data som forskaren samlat in. Validitet handlar också om 

huruvida forskningen kan generaliseras och appliceras på annan forskning. De menar ytterligare 

att det här är ett problem inom kvalitativ forskning då den bygger på endast få intervjuer. Vi har 

försökt att stärka validiteten i vår forskning genom att hitta ledande personer inom den digitala 

musiksektorn som intervjuobjekt och på så sätt förhoppningsvis få en stark och trovärdig syn på 

hur läget ser ut idag men även få en glimt in i morgondagen. 

 

2.5 Kunskapsprocessen  
Vi visste alla tre att vi ville skriva om något inom och runtom musikindustrin. Samtalen 

gick ofta in på det digitala och särskilt om streaming. Då vi ansåg att de flesta 

streamingtjänster på den svenska marknaden såg likadana ut som den vi ansåg vara den 

mest populära tjänsten, Spotify, funderade vi på hur dessa tjänster skulle kunna 

differentiera sig ifrån varandra. Dessutom är detta ämne väldigt aktuellt med tanke på 

att man i flera länder, inklusive Sverige, börjar se ett skifte i musikanvändande; från att 

köpa musikprodukter till att prenumerera på musiktjänster. Det kändes som ett självklart 

val för oss tidigt in i diskussionerna. 

 
 

Vårt syfte och problemformulering bestämde vi oss för någorlunda tidigt in i 

arbetsprocessen. Däremot har formuleringen ändrats ett antal gånger. Detta framförallt 

för att stärka och förtydliga vad exakt det är vi vill förmedla. Med tanke på syftet blev 

positionering, differentiering och segmentering de största teoretiska nyckelorden. Vi 

läste även mycket om tjänstemarknadsföring och servicelandskap. Vi valde även att 

använda oss av en kvalitativ forskningsmetod eftersom vi ville gå in på djupet hos 

användarna för att se vad de vill ha in en musikstreamingtjänst. Det var även på grund 

av detta vi, för det mesta, hade all teori klar för oss innan vi påbörjade våra intervju- och 

fokusgruppsfrågor. 

 
 

Vi försökte handplocka personer till våra fokusgrupper, blandat män och kvinnor och 

med förhoppningen av att de skulle ha olika musiksmaker. Dessa fokusgrupper skedde 

under eftermiddagar, där vi bjöd på fika medan samtalen fördes. Vi transkriberade de 

inspelade fokusgrupperna för att inte glömma viktiga detaljer samt att vi trodde att det 

skulle bli lättare att få tillgång till informationen när vi skrev empirin. När det kommer 
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till intervjuobjekt så valde vi personer vi ansåg skulle ha stor professionell kunskap i 

området kring digitalt musikanvändande. Vår förhoppning var att dessa ”experter”, som 

alla jobbar i branschen, skulle ge mer övergripande information om hur digitalt 

musikanvändande ser ut i dagsläget och hur trenderna ser ut och är på väg i framtiden. 

På grund av framförallt ekonomiska faktorer hölls dessa intervjuer över telefon, då 

samtliga intervjuobjekt arbetar i Stockholm, något som har funkat utmärkt. Samtliga 

intervjuobjekt gav oss givande svar och funderingar på våra tankar och frågor. 

Intervjufrågorna var dessutom anpassade för varje individuell person som vi 

intervjuade, för att få fram så mycket från varje person baserat på deras yrkesroll. Vi 

ville även ha en någorlunda öppen struktur på intervjuerna och inte hålla oss strikt till en 

viss ordning på frågorna. Även dessa intervjuer transkriberades av samma anledning 

som vi ville transkribera fokusgrupperna. Vi hittade även mycket intressant 

sekundärdata, något vi kände var en ytterst nödvändighet med tanke på den studerade 

branschens ständiga utveckling. Särskilt artiklar från ledande organisationer och 

personer inom branschen var källan för det mesta av den sekundära data vi samlade in. 

Under och efter empiriinsamlandet gick vi tillbaka till metod- och teoriavsnittet för att 

se om vi kunde ta med något mer som objekten tagit upp och som kändes relevant för 

vårt syfte och forskningsfråga. Det är därför vi anser att vi har en kvalitativ metod med 

abduktiv ansats. 

 
 

I analyskapitlet letade vi efter likheter, mönster och skillnader i de påståenden 

intervjupersonerna i både de enskilda intervjuerna och fokusgrupperna hade sagt i 

empirikapitlet. Vi ville även jämföra dessa med den teori vi hade valt att ta med i 

teorikapitlet. Slutdiskussionskapitlet tar sedan upp de tendenser vi fann i analysen. Det 

är i detta kapitel våra egna åsikter spelar in och vi helt enkelt tolkar den data och analys 

vi har hittat och utfört under uppsatsens gång. Det är här vi besvarar vår forskningsfråga 

och syfte. Vi är väl medvetna om att våra subjektiva åsikter, förutfattade meningar och 

tolkningar av materialet vi har läst och samlat in har påverkat resultatet av den här 

uppsatsen. Både Bryman och Bell (2011) och Patel och Davidsson (2003) menar att den 

kvalitativa metoden innebär en subjektiv tolkning på denna typ av forskning. Patel och 

Davidsson (2003) påpekar ytterligare att det inte behöver vara något negativt, utan kan 

vara berikande och bidra till uppsatsen djup. Vi vill dock göra läsaren medveten om att 

en subjektiv tolkning är befintlig i uppsatsen och inte minst i slutsatsen. 
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2.6 Metodkritik  
Det framgår från Patton (2002) att det svåra med en kvalitativ forskning är att som 

forskare kunna skapa mening ur en massiv mängd data. Bryman och Bell (2013) menar 

att en svaghet med kvalitativ forskning är att den har en subjektiv natur som kan 

påverka forskningens resultat. Intervjuobjekten men även författarnas egna åsikter står i 

centrum om vad som anses relevant. Det gäller till exempel att kunna skilja mellan det 

som är betydelsefullt för syftet och forskningsfrågan och vad som är det triviala. Det är 

också viktigt att forskaren kan identifiera betydelsefulla mönster ur den data forskaren 

samlar in poängterar Patton (2002). Bryman och Bell (2013) utvecklar ytterligare att 

kvalitativa forskare tenderar att vara mindre noggranna i sin argumentation över valda 

forskningsval. Vi har varit medvetna om dessa svagheter hos kvalitativ forskning under 

vår arbetsprocess och har därför försökt förklara varför vi använder oss av vissa 

metoder och inte. Patel och Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att forskaren har 

i åtanke att inte endast använda teorier och insamlad empiri som stödjer ens egna idéer. 

De nämner även att forskarnas egna förutfattade meningar och idéer styr intervjuer. Det 

är därför vi har valt att inte styra intervjuerna alldeles för mycket med frågor som har, 

till exempel, ett ja eller nej svar. Vi har också försökt att inte ställa frågor som samtidigt 

nämner ett påstående. 

 

 
För att visa på trovärdighet från sekundärkällor har vi försökt att endast ta information 

från organisationers rapporter och författares artiklar som är betrodda inom branschen 

eller forskningsvärlden. I artiklar har vi försökt hitta och läsa ursprungskällorna som 

artikelns författare använt sig av för att gå ännu mer in på djupet. 
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3. Teoretisk referensram 

 
 
 
I det tredje kapitlet presenteras de teorier som utgör grunden av den teoretiska 
referensramen i arbetet. Först tar vi upp de tre huvudområden som är grunden till vårt 
arbete: segmentering, positionering och differentiering. Vi går sedan vidare till att 
beskriva tjänster och servicelandskapet. Avslutningsvis tas det upp om 
sinnesmarknadsföring och det binära samhället. 
 

 

3.1 Segmentering, positionering och differentiering 

3.1.1 Segmentering  
För att ett företag ska kunna sticka ut i mängden och främst kunna differentiera sig 

måste det finnas en karta över de “rätta kunderna”. Med detta menar Kotler et al. (2013) 

att ett företag måste hitta de konsumenter som stämmer överens med företagets 

marknadsföringsstrategi. Dickson och Ginter (1987) menar att det finns skillnader i 

kunders förkärlek och uppfattning gällande produkter vilket skapar olika grader av 

behov. Keller et al. (2012) tar även upp att det kan finnas olika kunskap om varumärket 

och därmed olika uppfattning om det inom de olika segmenten. Genom att segmentera 

sig inom olika fält kan ett företag nå ut till kunder genom deras livsstil och 

beteendemönster (Kotler et al., 2013). Det skall ligga fokus på kunders gemensamma 

behov, deras sätt att använda produkten samt deras köpbeteende. Detta ökar kraven på 

varje enskilt delsegment (Eliasson, 2012). 

 
 

Segmentering underlättar för företaget då man kan rikta sig mot mer samspelta 

önskemål från kundens sida eftersom de kunder som befinner sig inom ett visst segment 

i stort sett delar samma efterfrågan (Smith, 1956). Segmentering bidrar även till att 

kartlägga mer homogena behov på en annars heterogen marknad (Dickson och Ginter, 

1987). De fält som kommer beröras i denna undersökning är det behavioristiska 

segmentet vilket Keller et al. (2012) beskriver som det segment mest relevant för 

förståelsen av skillnad och önskade fördelar av en produkt. Vi kommer även gå in på 

det psykologiska segmentet och segmentet som berör beteende hos konsumenterna. Till 

sist kommer vi beröra det demografiska segmentet där konsumenter hänger samman 

beroende på kön, ålder, yrke och liknande. Vi har valt att föra fram dessa områden 

eftersom de är mest framstående inom vår undersökning och inom den aktuella 

marknaden. Vidare menar Eliasson (2012) att detta är av yttersta vikt för att senare 

kunna “tala kundernas språk”. 
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3.1.2 Positionering  
Ries och Trout (1985) säger att positionering är resultatet av en överkommunicerad 

marknad. Med detta menar de att positioneringen underlättar kommunikationskanalerna 

för ett företag. I sin artikel från 2012 förklarar Lennart Almstedt ordet positionering 

som “ett ramverk för förtroende”. Han beskriver utifrån detta hur viktigt det är att 

företaget följer upp sin positionering genom sina handlingar för att kunden skall se det 

som trovärdigt. Kotler et al. (2013) definierar ordet positionering som att företag skapar 

sin unika position på marknaden. Uggla (2006) förklarar att positionering handlar om att 

manipulera konsumentens sätt att tänka. Detta med tanke på att konsumenter ofta väljer 

ett varumärke som de känner igen, som representerar vissa värderingar eller attribut som 

är meningsfulla, klara och trovärdiga (Bergstrom, 2000). Ries och Trout (1985) 

fortsätter på samma bana och menar att positionering syftar till att ändra konsumentens 

tankegång kring en produkt snarare än att skapa något nytt. Vidare nämner de vikten av 

att inte bara se till företagets eller produktens starka och svaga sidor, utan även räkna in 

konsumenternas olika sidor. 

 
 

För att på ett bra sätt positionera sig finns det en del olika tillvägagångssätt. Rossiter 

och Bellman (2005) presenterar en modell de valt att benämna som TCB- modellen. 

Denna modell tar upp tre grundpelare att tänka på vid positionering på en marknad; 
 
Target customer, vilket syftar till att hitta den rätta målgruppen, Category need som 

presenterar den kategori eller segment som positioneringen skall ske inom. Slutligen 

måste det tas fram en så kallad Key benefit, alltså det speciella erbjudande som skall 

knytas till varumärket eller produkten. Uggla (2006) presenterar i sin tur ett flertal 

tillvägagångssätt vid positionering. Dessa tillvägagångssätt grundas på kundernas 

beteende samt vad de vill ha ut av tjänsten. Detta underlättar sedan skapandet av 

den strategi som används vid differentiering. 

 
 
3.1.3 Differentiering  
Uggla (2006) anspelar på att beslut tas i relation till något annat, oftast något som har en 

stadig position- exempelvis ett varumärke. När konkurrenter, produkter och tjänster är 

lätta att duplicera och ersätta blir varumärke viktigt för att, som sagt, förenkla 

beslutsprocessen för användare och konsumenter. Om det görs rätt kan varumärken 

skapa differentiering, relevans och en känsla av samhörighet (Bergstrom, 2000). När en 

konsument står i valet mellan ett antal olika varumärken baseras i slutändan valet på de 
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skillnader som upplevs mellan de olika varumärkena (Trout, 2000). För att få kunden 

att välja en viss produkt använder företaget en differentieringsstrategi inom det valda 

segmentet. Dickson och Ginter (1987) förklarar differentiering som ett sätt att möta 

kundens behov på ett särskilt sätt till skillnad från konkurrenterna. Kotler et al. (2013) 

beskriver en positioneringsstrategi som ett sätt att skapa ett unikt erbjudande vilket är 

aktuellt för de konsumenter inom det berörda segmentet. Uggla (2006) påpekar att detta 

kan ske genom att erbjuda något utöver just produkten, då till ett lite högre pris. Han 

nämner även att detta skall fylla ett ytterligare värde för konsumenten och visa på en 

fördelaktig skillnad jämfört med konkurrenter. Det är dock mycket viktigt att ta vara på 

den aktuella konkurrensbilden för att få en tydlig och positiv differentiering. Med hjälp 

av detta samt en tydlig bild av kundens behov kan man hitta egna fördelar (Eliasson, 

2012). 

 
 

Bergstrom (2000) nämner att kunder, särskilt på internet, inte är prisdrivna och att när 

ett företag utvecklar ett varumärke måste de hitta något utöver funktioner och pris för 

att differentiera sig. En differentieringsstrategi skall i grund och botten baseras på den 

analys som görs av delsegmenten inom marknaden (Dickson och Ginter, 1987). Dock 

menar de att en differentiering inte måste grundas på nya komponenter. Det kan i all 

enkelhet handla om att dra nytta av de delar konkurrenterna inte lyfter fram. Exempelvis 

kan differentiering vara att spela mer på konsumentsäkerhet än konkurrenterna gör. 

 
 

Entenmann (2007) förklarar att ett företag bör se till både de demografiska och 

psykologiska aspekterna vid skapandet av den marknadsföringsmix som skall leda till 

en positionering. Han beskriver även att differentiering kan utgå från McCarthys fyra P 

(Product, Place, Price och Promotion) (McCarthy & Perreault, 2002). I detta fall då det 

handlar om tjänster faller punkten “produkt” bort och ersätts då av just “tjänst”. 

 
 

Det är utefter dessa 4P marknadsförare kan påverka de stimuli som träffar konsumenten 

och blir grunden till de uppfattningar som skapar kring en tjänst (Dickson och Ginter, 

1987). Bergstrom (2000) beskriver även att varumärken hjälper kunder att skilja mellan 

i grunden homogena produkter och tjänster. Varumärken representerar funktionella och 

emotionella attribut. Han fortsätter att förklara att funktionella attribut kan vara pris, 

funktion och kvalitet, medan emotionella attribut kan vara till exempel hur varumärket 

får dig att känna. 
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3.2 Tjänster  
För att definiera en tjänst anger Zeithaml et al. (2013) att en tjänst är handlingar, 

processer och utförande som antingen ges till en person eller så görs de tillsammans 

med en person. Detta håller också Kotler et al. (2008) med om, de menar att en tjänst är 

en aktivitet eller förmån som en person kan erbjuda en annan person. Bateson (2008), 

Lovelock (1981) och Shostack (1977) hävdar att en tjänst är helt immateriell och 

ogripbar. Tjänsten kan men behöver inte vara bunden till en fysisk produkt och kan 

därför som exempel vara att kunna hyra ett hotellrum, köpa låtar på iTunes eller gå på 

ett läkarbesök (Zeithaml et al., 2013). 

 

3.2.1 Karaktäristiska drag hos en tjänst  
Enligt Zeithaml (1981) har en tjänst tre typiska karaktärer som kan definieras. Det 

första typiska karaktärsdraget är att en tjänst inte kan tas på eller ses innan kunden har 

börjat konsumera den (Bateson, 2008; Lovelock, 1981; Shostack, 1977). Det är därför 

svårt för företag att innan köpet utvärdera om kunderna kommer bli tillfredställda med 

tjänsten eller inte (Zeithaml, 1981). Kunden kommer därför istället i detta skede att titta 

efter kvaliter som tjänsten signalerar ut till kunderna genom sin marknadsföring. 

Kvalitet kan som Kotler et al. (2008) beskriver, vara som ett hotell vilket i sin 

markandsföring visar den underbara platsen det ligger vid eller den snygga inredningen 

och designen som finns innanför hotellets väggar. Detta för att kunna visa att det inte 

bara är en plats där man kan sova. 

 
 

Den andra aspekten är oskiljaktighet (Carmen och Langeard, 1980; Regan, 1963) vilket 

betyder att en tjänst inte kan lagras på samma sätt som en fysisk vara kan (Kotler et al., 

2008). En tjänst kan inte heller produceras om det inte sker en interaktion mellan 

kunden och företaget (Zeithaml, 1981), som till exempel kan inte en servitris göra sitt 

jobb om han eller hon inte har några gäster, medan en gäst inte kan få ut sin mat om inte 

det finns någon som tar ut maten till denne (Kotler et al., 2008). Zeithaml et al. (2013) 

trycker också på att den andra delen av oskiljaktighet hos tjänster är att de andra 

kunderna som befinner sig eller nyttjar en tjänst samtidigt, är en faktor som också finns 

med och spelar en stor roll i hur kunderna väljer att uppfatta tjänsten. De andra 

kunderna kan ha en stor påverkan till hur de andra kunderna kommer att uppfatta 

kvalitén som tjänsten lovar och därav också påverka om kunden kommer uppfatta 

tjänsten som bra eller dålig (Zeithaml, 1981). 
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Den tredje aspekten menar Kotler et al. (2008) och är variabilitet vilket kommer 

naturligt av den processen som tjänsten produceras genom, med många parter som är 

involverade i både producerandet men också samtidigt i konsumerandet. Detta leder 

därför till att tjänsten aldrig kommer se detsamma ut då det beror beroende på hur, när 

och av vem som tjänsten görs av (Zeithaml, 1981). Servicevariabilitet kan därför vara 

svår att kontrollera och därav ge olika upplevelser till sina kunder (Zeithaml, 1981). 

Kotler et al. (2008) ger exempel av att personalen kan ge olika bemötande till kunder 

beroende på personalens humör och energinivå men också under vilka omständigheter 

som kunden kommer i kontakt med personalen. 

 
 

Grönroos (1984) håller också med om att en viktig del vid köp av en tjänst är den 

förväntande kvalitén som kunden fått. Denna förväntande kvalitén får kunden genom de 

eftersökningar som kunder gör innan ett köp skall genomförs (Zeithaml et al. 2013). 

Eftersökningarna görs oftast genom att kunden letar upp annonser, söker efter företagets 

hemsida eller frågar en vän om tjänsten (Zeithaml et al., 2013). Det är genom företagets 

marknadsföring som kunderna får sin uppfattning om vad det är för värde företaget 

lovar sina kunder. Med detta menar Zeithaml et al. (2013) blir det väsentligt att det som 

lovas hålls av företaget. Både Grönroos (1984) och Zeithaml et al. (2013) anser att word 

of mouth också har en stor betydelse till hur kunden kommer att uppfatta kvalitén av 

tjänsten. Word of mouth kommunikation uppstår när andra kunder berättar om företaget 

och dess tjänster antingen genom direkt kontakt med varandra eller exempelvis i dagens 

samhälle genom de sociala webbsidor där kunder kan kommunicera med varandra 

(Zeithaml et al., 2013; Grönroos, 1984). 

 
 

Grönroos (1984) menar att genom de tidiga interaktionerna som kunden får med 

företaget på olika sätt, bygger kunden upp förväntningar och ett uppfattat värde om vad 

tjänsten kommer att ge dem. Priset och de materiella associationerna kommer förutom 

marknadsföring, också ha en stor betydelse till vad kunderna kan förvänta sig av 

tjänsten (Zeithaml et al., 2013). Om priset är högt och desto mer imponerande 

materiella ting företaget har, desto bättre service kommer kunderna att förvänta sig få ut 

vid konsumtionen (Zeithaml et al., 2013). Bergstrom (2000) påpekar däremot att det, 

särskilt på internet, har visat sig att konsumenter inte huvudsakligen är prisdrivna utan 

att varumärken och vad de representerar är viktigare. 
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Den uppfattade kvalitén som kunderna har fått kommer att användas vid deras 

utvärdering av tjänsten, genom att jämföra det med den upplevda kvalitén som de 

fick under konsumtionen (Grönroos, 1984). 

 

 

I dagens samhälle är internet ett drivande verktyg inom marknadsföring och dess 

utveckling har underlättat för relationsmarknadsföring och uppbyggnaden av tjänster. 

Möjligheten att mobilisera tjänster genom modern teknik eliminerar restriktionerna till 

en viss plats eller tid. Detta underlättar för problemlösning i det vardagliga livet och 

höjer därmed värdet på en internetbaserad tjänst (Grönroos, 2008). 

 
 
3.2.2 Den upplevda tjänstekvalitén  
När ett företag förlorar kunder, måste företaget attrahera nya för att på så sätt ersätta de 

kunder som har gått förlorade. En sådan ersättning kan stå företaget dyrt genom den nya 

marknadsföringen, promotion kostnaderna och försäljningskostnader som uppstår 

(Zeithaml et al., 1996). Vidare kommer de nya kunderna för en tid vara olönsamma. 

Författarna pekar på att dessa inte genererar lika mycket vinst inom den första perioden, 

vilket jämförs med de trogna kunderna företaget redan har hade kunnat generar under 

den perioden. Därför hävdar Zeithaml et al. (1996) att det är mer vinstfördelaktigt för ett 

företag att försöka minska misstag som görs tillsammans med serviceprocessen jämfört 

med att försöka öka sitt ägande av marknadsandelar eller att reducera onödiga kostnader 

(Zeithaml et al., 1996). Reichheld och Sasser (1990, s. 105) antyder att misstag som 

kunden upplever har en större inverkan på vinsten än vad storlek, marknadsandelar och 

andra faktorer som vanligen associeras med företagens vinst. De finansiella fördelarna 

för att ta till vara på sina kunder är enligt Zeithaml et al. (1996) att företaget kan 

prissätta sina tjänster högre. Med detta menas att trogna kunder värdesätter relationen 

högre än priset. 

 
 
Om tjänstekvalitén bedöms hög blir kundernas intentioner fördelaktiga och relationen till 

företaget stärks. Är å andra sidan servicekvalitén låg blir resultatet det motsatta och 

relationen till företaget kan skadas (Zeithaml et al. 1996). Vidare förklarar författarna att de 

hittat en positiv relation mellan kundernas uppfattning av servicekvalitet och deras vilja att 

vidare rekommendera företaget. Fortsättningsvis kommer till största sannolikhet de kunder 

som inte uppskattar tjänstekvalitén att tappa förtroende för företaget, spendera mindre eller 

vända sig till ett nytt företag. Missnöje hos kunder kan ge negativ 
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påverkan genom tre olika aspekter som presenteras av Singh (1988). Det första 

utfallet är att kunden ber säljaren återställa det som orsakade missnöjet. Det andra 

utfallet exemplifieras som negativ ryktesspridning bland kunder och det tredje utfallet 

berör lagliga aspekter så som, i värsta fall, stämning. Det är därför viktigt att hantera 

eventuellt missnöje på ett så sätt att företaget tjänar på det. Fortsättningsvis visar bra 

klagomålshantering på starkare lojalitet från kundernas sida (Zeithaml et al., 1996). 

 
 

Zeithaml et al. (1996) presenterar två nivåer av kundförväntan. Den första grundas på de 

önskade förväntningarna kunden har på tjänsten. Dessa förväntningar är en blandning 

av den leverans kunden tror sig få och den leverans kunden vet att den får. Den andra 

nivån baseras på den typ av tjänst kunden accepterar. Denna nivå är inte exceptionell 

men den uppfyller fortfarande kundernas behov. 

 
 

Grönroos (1984) förklarar den upplevda tjänstekvalitén istället utifrån att det finns två 

olika dimensioner som kunderna upplever tjänstekvalitén. Han beskriver det istället 

utifrån att det finns en teknisk eller resultatmässig dimension och en dimension som är 

funktionsmässig eller processinriktad. Den första tekniska eller resultatmässiga 

dimensionen menas med vad det är kunden får ut efter att ha gått igenom 

produktionsprocessen i tjänsten, det är det som erhålls av företaget till kunden och är det 

som är lösningen på det problem som gjorde att kunden sökte sig till tjänsten. Den andre 

dimensionen är hur den tekniska delen överförs till kunden och hur hen upplever att 

överföringen går till. Detta kan exempelvis vara hur personalen beter sig mot kunden, 

hur väll förstående kunden är av de tekniska aspekterna som kunden kanske måste 

integrera med men också de andra kunderna som finns med spelar också en stor roll till 

hur denna dimension upplevs (Grönroos, 1984; Grönroos 2008). 

 
 
 
 
3.2.3 Produktivitet  
Produktiviteten i ett företag tas ut genom att se på förhållandet mellan företagets 

tillförsel och dess produktion (Parasuraman, 2002). Parasuraman talar även om att 

produktivitet är enkelt att mäta i tillverkande företag där man kan mäta det råmaterial 

som kommer in mot de produkter som i slutändan säljs. I ett tjänsteföretag fungerar inte 

detta synsätt och därför brukar man anse att ett tjänsteföretag har låg produktivitet då 

produktionen av tjänsten använder sig av för mycket resurser och produktionen blir för 
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liten i jämförelse (Grönroos, 2008). Parasuraman (2002) menar att produktiviteten kan 

ses från två sidor; den som företaget upplever och den som kunden upplever. Ett 

tjänsteföretag måste ha sina kunder i åtanke då kunderna ofta är medaktörer till 

produktionen av tjänsten. Parasuraman (2002) nämner att ett företag inte heller kan ha 

ett för stort kundseende på produktivitetssidan då tjänsteföretaget i det fall då behöver 

ha en obegränsad budget. Grönroos (2008) pekar på att tjänsteföretag därför behöver 

använda sig av tekniska hjälpmedel som exempelvis internettjänster eller fysiska 

hjälpmedel som bankomater. Vidare menar Grönroos (2008) att det är ett bra sätt för 

tjänsteföretag att kunna öka sin produktivitet genom att få ner sin personalkostnad och 

låta flera kunder få hjälp under ett mindre tidsspann. Eliasson (2012) nämner även att 

man genom att matcha kundbehov med anpassade lösningar samt ha kompletta 

funktionslösningar att vidta kan man höja lönsamheten och produktiviteten. 

 
 
3.2.4 Vad kunden vill ha  
Zeithaml et al. (2013) tar upp att kundens förväntningar av en tjänst grundas på vad 

kunden har för tankar omkring tjänsten. Vidare nämner Zeithaml et al. (2013) att dessa 

förväntningar är mycket viktiga för företaget att ta hänsyn till eftersom företaget kan 

komma att förlora kunder till en konkurrent om dessa förväntningar inte uppfylls. 

 

 

Lovelock (2011) presenterar tre olika steg en konsument går igenom vid valet av en 

tjänst på en konkurrenskraftig marknad. Dessa tre steg innehåller sedan ytterligare 

mindre steg anpassade till varje område. Det första steget konsumenten möter är 

förköpsstadiet. Här krävs ett behov från kundens sida som kan ses som ett problem. 

Kunden börjar då undersöka möjliga lösningar i form av att identifiera de utbud av 

tjänster. Detta påstår Zeithaml et al. (2013) grundas på att konsumenten har ett behov att 

förbättra sitt välmående. Grönroos (2008) hävdar även att ju mer en kund kan om en 

tjänst, ju mer krävande blir kunden i sitt sökande efter tjänst. I det andra stadiet sker en 

rad utvärderingar av de insamlade fakta om relevanta tjänster genom att exempelvis läsa 

recensioner eller föra diskussioner med användare eller utomstående. Detta skapar 

sedan en bild av hur tjänsten förväntas upplevas. Zeithaml et al. (2013) benämner detta 

som den personliga tjänstefilosofin där konsumenten har en uppfattning om tjänstens 

mening och en bild av beteendet hos dess användare. Dessa uppfattningar kan komma 

av det Zeithaml et al. (2013) kallar för erhållna förväntningar vilka grundas på andra 

konsumenter och deras egna uppfattningar. Grönroos (2008) tar upp ett flertal olika 
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faktorer som kan skapa dessa uppfattningar. Sättet tjänsten kommuniceras på marknaden, 

word of mouth, image hos företag och varumärke, pris samt kundens personliga behov och 

förstahandsvärderingar. Vidare in i det andra steget möter kunden tjänstens kärna genom 

användande. Detta leder till ”sanningens ögonblick” vilket är ett uttryck myntat av 

Normann (2000) och spelar på att den förväntade bilden skall uppfyllas. Vid detta tillfälle 

finns det inget som företaget längre kan göra för att påverka tjänsten. Grönroos (2008) 

anser detta tillfälle vara den tid och plats då leverantören av tjänsten har möjlighet att visa 

kunden vilken kvalitet den efterfrågade tjänsten håller. 

 
 
Underhill (2009) tar upp att känslan spelar stor roll för konsumenter i valet produkt. 

Han nämner att företag borde erbjuda prover för att föra kunden närmare produkten och 

tillåtas undersöka den. Även Zeithaml et al. (1996) påpekar att kundens känslor 

påverkar hur konsumenter uppfattar en tjänst. Grönroos (2008) nämner att de negativa 

känslorna har större inverkan på den upplevda tjänstekvaliteten än vad positiva känslor 

har. Något som har en stor emotionell inverkan på en tjänsteupplevelse är 

servicelandskapet (Bitner, 1992). 

 
 

3.3 Vad är ett servicelandskap?  
Enligt Bitner (1992) är det i servicelandskapet som servicemötet och serviceprocessen 

sker. Servicelandskapet är en “konstruerad miljö” tillskillnad från en naturlig miljö. 

Landskapet påverkar både kunder och anställda och deras interaktioner med varandra 

(Hopkins et al., 2009), detta genom landskapets funktioner och design (Zeithaml et al., 

2000). Det är i denna miljö kunderna får en bild av hur tjänsten ska se ut. Bitner (1992) 

skriver också att det är genom de fysiska attribut inne i servicelandskapet som 

tjänsteföretaget kan kommunicera den bilden de vill att kunderna skall få av tjänsten. 

Hur servicelandskapet är designat kan förstärka eller hindra effektiviteten i de 

aktiviteter som sker i tjänsten (Zeithaml et al., 2000). Zeithaml et al. (2013) menar att 

den fysiska anläggningen där tjänsten kommer till liv och där tjänsteleverantörens 

fysiska attribut finns är det som kallas det interna servicelandskapet. Vidare är de 

externa attributen det som kan påverka kunderna syn på tjänsten men som inte finns 

direkt inne i servicelandskapet, exempelvis parkering, skyltar och omgivningen 

(Zeithaml et al., 2013). 
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Zeithaml et al. (2013) skriver även att innan kunderna bestämmer sig för att göra ett köp 

av en tjänst utvärderar de tjänstens kvalitet och kapacitet utefter de fysiska antydanden 

som finns i servicemiljön. Det är också med hjälp av dessa som kunden kan utvärdera 

det tillfredsställande kunden tycker den fått av nyttjandet av tjänsten. 

 

3.3.1 Typer av servicelandskap  
Enligt Zeithaml et al. (2013) finns det tre olika typer av servicelandskap som de alla 

måste bygga upp sitt servicelandskap utefter vilka det är det som kommer röra sig i den 

miljön. Den första miljön skriver Zeithaml et al. (2013) är den som kallas för 

självservice där bland annat bankomater och internet service spelar in, dessa är de 

landskapen där kunden själv gör de flesta aktiviteterna och där det finns inga eller få 

med personal. Enligt Bitner (1992) är det därför viktigt att designa anläggningen eller 

sidan till att vara enkel att använda, ha som mål att attrahera rätt kundsegment och att 

designa en önskad upplevelse till kunden. Den andra typen av service menar Bitner 

(1992) är “remote service” viket det är få eller lite kundinverkan i dessa 

servicelandskap. Det kan enligt 
 
Bitner (1992) antingen vara telekommunikation eller som Zeithaml et al. (2013) 

skriver, postorderföretag. I dessa tjänster behöver inte kunderna se servicelandskapet 

för att kunna utnyttja tjänsten (Zeithaml et al., 2013) Den tredje typen av 

servicelandskap är enligt Bitner (1992) “Interpersonal service” där både kund och 

personal finns och integrerar i själva servicelandskapet. Dessa servicelandskap kan 

vara på ett hotell, restaurang, sjukhus eller banker 

 
 

Bitner (1992) nämner tre dimensioner av servicelandskap: omgivningens villkor, spatial 

layout och funktionalitet samt tecken, symboler och artefakter. Dessa finns i alla 

servicelandskap och har olika starka betydelser beroende på vilken typ av tjänst det 

handlar om (Hopkins et al., 2009). Omgivningens villkor innehåller olika miljöaspekter 

som påverkar de fem sinnena så som ljussättning, ljud, temperatur, luftkvalitet och 

musik. 
 
Spatial layout och funktionalitet handlar om storleken, och arrangemanget av olika 

saker som finns i servicelandskapet och påverkar kunders nöjdhet och hemsidans 

prestanda (Sulek, Lind och Marucheck, 1995), sökningsbeteende och utfall (Titus 

och Everett, 1996) samt emotionell respons (Yoo, Park och MacInnis, 1998). 
 
Tecken, symboler och artefakter är aspekter som på ett eller annat sätt förmedlar om 

servicelandskapet till sina användare (Bitner, 1992). De finns till för att hitta och guida 
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användaren till viktig information och till saker som kan vara till intresse för 

användaren (Hopkins et al., 2009). 

 
 

3.3.2 Roller  
Enligt Zeithaml et al.(2013) är servicelandskapet en viktig del för tjänsteföretag att ha 

då servicelandskapen är det som visar fysiska bevis på vad som finns i kärnan av 

tjänsten. Servicelandskapet kan ses som ett slags paket som omfattar hela tjänsten för 

att kunna visa för kunderna vad som finns inne i tjänsten. Paketeringen av tjänsten 

menar Zeithaml et al. (2013) görs för att, så som med en fysisk produkt, använda design 

till att porträttera en viss image men också för att väcka en sensorisk eller en emotionell 

reaktion hos kunden. 

 
 

Kunders respons på servicelandskapet kan variera och ta tre olika former: Kognitivt, 

emotionellt eller fysiologiskt (Bitner, 1992; Zeithaml et al., 2000). Kognitivt kan en 

användares åsikt eller tro om en organisation influeras av dess virtuella servicelandskap. 
 
Till exempel kan designen och utseendet påvisa att det är ett seriöst “rakt-på-sak” 

företag eller ett roligt och lättillgängligt företag (Vilnai och Rafaeli, 2006). Emotionellt 

kan det virtuella servicelandskapet påverka användarens attityd eller humör. En krånglig 

och svårnavigerad tjänst kan skapa dåligt humör och negativ attityd mot företaget, 

medan en lättillgänglig och “ren” tjänst kan få positiva effekter hos användaren. 

Virtuella landskap kan också påverka användaren fysiologiskt. Till exempel om det är 

för litet typsnitt, kan det vara tröttsamt. Färger som är alldeles för ljusa eller kontraster 

som är för bleka kan vara jobbigt för användares syn och då också påverka användares 

åsikter om tjänsten (Hopkins et al., 2009). 

 
 

Zeithaml et al. (2009) och Bitner (1992) skriver att enligt miljöpsykologin så kan 

individer reagera och beter sig på två olika sätt till en plats. Individen kommer antingen 

att ha ett närmande beteende där individen kommer vilja stanna kvar, upptäcka, jobba 

och ansluta, medan det andra sättet är att individen har ett undvikande sätt och motsätter 

sig till att göra de sakerna (Zeithaml et al., 2009; Bitner, 1992). Vidare beskriver 

författarna att individen även kan påverkas emotionellt av platsen de besöker, vissa 

servicelandskap kan få kunden att känna sig glad och avslappnad medan andra miljöer 

kan få de att känna sig stressade och arga. Denna påverkan kommer utifrån färger, 

dekor, musik och andra element som inte kunden kan förklara (Zeithaml et al., 2009). 
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3.3.3 Det virtuella servicelandskapet  
Servicelandskapet på Internet, det virtuella servicelandskapet, ger varje individ 

möjlighet att på egna villkor tillgodose sina behov av upplevelser av emotionella och 

rationella slag. Därför har det virtuella servicelandskapet kommit att bli en plattform där 

individers integritet och självständighet står i fokus (Hultén et al., 2011). I det binära 

samhället ska vardagliga sysslor så som att handla mat kunna ske var som helst, när som 

helst utan att det krävs någon fysisk närvaro i det traditionella servicelandskapet. Därför 

krävs det nu att varumärken har en stark närvaro på internet och i mobiltelefoner. 

Hultén et al. (2011) utvecklar ytterligare att det i det binära samhället inte alltid krävs 

att individen vet vad den skall köpa eller vilket varumärke som kan lösa dennes problem 

när den söker efter svar. Ofta används olika sökord för att få svar på frågorna, vilket 

också visar att det inte finns några ”rätta” svar på det individen vill lösa. Det betyder att 

individens problemlösning är baserad på intellekt och känslor, snarare än logik och 

rationalitet, vilket fokuserar betydelsen av det virtuella servicelandskapet. Det betyder 

att en hemsida kan tydliggöra och visualisera ett varumärkes identitet, känslor och 

värderingar. Internet har unika sensuella aspekter som lägger grunden till starka 

emotionella och samhörighetskänslor så som till exempel ljud, rörelse, underhållning, 

interaktion och själv guidning (Bergstrom, 2000). Sinnesuttryck som olika 

kombinationer av färger, grafik, musik och röster ger möjlighet till en flerdimensionell 

sinnesupplevelse (Hultén et al., 2011). 

 
 
3.3.4 Servicelandskapets gestaltning  
Enligt Hultén et al. (2011) har det skett en ökad konkurrens mellan detaljhandels- och 

serviceföretag. Detta beror enligt författarna på att många kedjor marknadsför samma 

kända varumärken så som exempelvis Adidas och Samsung när det kommer till sport-

och elektronikbranschen. Därför anser författarna att uttrycka estetik, känslor och 

upplevelser har fått en större betydelse än att bara betona attribut och fördelar med 

produkten eller tjänsten. Designen i ett servicelandskap kan dessutom leda till att 

företaget kan differentiera sig gentemot sina konkurrenter och även utforma 

servicelandskapet på ett sätt som visar vilken prisklass företaget är i. (Zeithaml et al., 

2009) Servicelandskapet utvecklas mer och mer åt att ge mer utrymme för kundens 

aktiva medverkan. De betraktas som en viktig del av landskapet och deras närvaro 

förmedlar företagets och varumärkets identitet (Hultén et. al., 2011). 
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3.4 Det binära samhället  
Det binära samhället är enligt Hultén et al. (2011) embryot för det nya, eller 

morgondagens samhälle. Det kännetecknas av globalisering, mångfald och pluralism 

när det kommer till idéer, kunskap och varumärken. Detta samhälle uppfattas ofta 

som motsägelsefullt då det infinner sig mitt i kulturella värderingsskiften samt den 

digitala teknologins framväxt. 

 
 

Massproduktion har ersatts av massindividualisering, produktionsvolym har kunnat 

delas in i en eller flera produkter och prisvarianter. Hultén (2007) och Bergstrom (2000) 

menar att immateriella tillgångar som varumärken och know-how, är mer betydelsefulla 

för företags långsiktiga överlevnad än klassiska produktionsfaktorer som arbetskraft och 

kapital. Kunskap anses därför bland många vara den viktigaste tillgången i ett företag. 

Denna massindividualisering kommer från en samhällskultur i västvärlden som präglas 

av variation. Den ger möjlighet till nya identiteter, perspektiv och upplevelser hos det 

stora flertalet människor. Det binära samhället präglas därför av ständiga förändringar 

av kunskaper, vardagsliv och kultur, vilket i sin tur leder till ett samhälle som hyllar och 

tillåter mångfald och som förnekar att det endast finns en enda möjlig sanning eller svar. 

Detta leder till ett förhållningssätt som tillåter nya idéer att växa fram vilket i sin tur 

leder till att det i samhället i stort finns en motvilja mot att låta sig styras och 

kontrolleras genom sociala normer och religioner (Hultén et al., 2011). 

 
 

Design och stil är ofta viktigare än innehåll och substans. Individer ges möjlighet till att 

skapa nya självbilder och upplevelser (även virtuella) när de så önskar, genom att kunna 

tillgodose sina behov av konsumtion och livsnjutning genom olika individuella 

upplevelser genom till exempel surfande på internet och spel. Intuition, spontanitet, 

spekulation och emotion är några nyckelord som kan beskriva det binära samhället 

(Brown, S., 1999). 

 
 

En av de snabbaste och starkaste förändringskrafterna i det binära samhället är den 

digitala teknologin. Den är en av de stora anledningarna till den stora förändringen i 

människors beteende och livsstil, där personer berörs av internet och mobiltelefoner 

allt längre ner i åldrarna (Kozinets, R., Hemetsberger, A. och Jensen Schau, H., 2008). 
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Detta betyder att det inte längre är möjligt för företag att endast försöka påverka 

konsumenternas beteende genom envägskommunikation som till exempel genom 

annonser och tv-reklam. Konsumenter kan nu själva bestämma vilket informations- och 

kommunikationsutbyte som de skall utsättas för med hjälp av den digitala teknologin. 

Därför skall företag rikta sig mot konsumenter som använder sociala medier, vilket 

öppnar möjligheten för företag att få ny information från konsumenter så som beteende 

och konsumtionsmönster på ett annat sätt än med den traditionella marknadsföringen. 

Därför kan företag nu använda sinnesupplevelser för att stimulera individers intellekt, 

kreativitet och fantasi (Hultén et al., 2011). 

 
 

3.5 Sinnesmarknadsföring  
Sinnesupplevelser baseras på inslag av både rationell och emotionell karaktär. När en 

individ utsätts för olika stimuli i samband med till exempel köp och konsumtion, 

uppstår individuella och privata händelser. Sinnesupplevelser är resultatet av sinnenas 

reaktioner på olika element eller inslag i marknadsföringen (Hultén et al., 2011). 

Företag och varumärken använder sig av marknadsföring för att stimulera dessa 

individuella händelser och känslor hos individer, detta för att förstärka ett varumärkes 

image. I dagens samhälle rådet en stark konkurrens på marknaden, vilket betyder att 

företag nu behöver särskilja sig ännu mer, ännu tydligare och ännu bättre än förut. Allt 

detta skapar antingen en negativ, neutral eller positiv upplevelse beroende på vem 

som är i kund i det aktuella fallet (Hultén et. al., 2011). 

 
 

Forskare som Andreas Buchholz och Wolfram Wördemann hävdar att framgångsrika 

varumärken bygger på att de har lyckats etablera fem portaler i kundernas hjärna. 

Produktfördelar och löften, normer och värderingar, uppfattningar och program, 

identitet och självförverkligande samt emotioner och kärlek (Buchholtz, A. och 

Wördenmann, W., 2001). 

 
 

Ett företags varumärke kopplas ihop med kundernas personliga egenskaper, livsstilar 

och sociala sammanhang, vilket förstärker de föreställningar och mentala bilder som 

finns om ett varumärke. Varumärket står för de upplevelser och alla de inslag som de 

bygger på (logotyp, symbol, namn, pris och layout) skall finnas för att höja värdet 

(Schmitt, B.H., 1999). 
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Sinnesmarknadsföringen är starkt kopplad till servicelogiken, då de båda handlar om att 

ge kunden upplevelser. I servicelogik ses kunden som medproducent av 

serviceprocesser och att de skapar värde åt sig själva vid användning och konsumtion. 

Tjänster och service betraktas som en form av värdeskapande där kunder använder sig 

av olika resurser för att uppnå detta. Företag ses då alltså som ”värdefrämjare”, genom 

att erbjuda olika slags resurser som har till uppgift att stödja kundernas konsumtion och 

värdeskapande. Då kan kunderna uppleva interaktiva, upplevelsebaserade samt 

självorienterade värden (Hultén et al., 2011). 

 
 

Sinnesmarknadsföring tar upp alla de fem sinnen vi använder oss av; syn, lukt, hörsel, 

smak och känsel (Hultén et al., 2011). Vi har i denna uppsats valt att koncentrera oss på 

endast syn och hörsel då de är mest framhävande sinnen för användandet av 

musiktjänster. 

 
 
3.5.1 Synsinnet  
Synsinnet är det mest framträdande sinnet hos en människa (Krishna, 2012; Hultén et 

al., 2011). Nästan fyra av fem beslut i en människas dagliga liv baseras på synintryck. 

Därför är det viktigt att visualisera olika sinnesuttryck i marknadsföringen av ett 

varumärke för att skapa en image. 

 

 

Färger anses sig väcka känslor och minnen, vilket betyder att valet av färg kan göra så 

att kunder känner igen varumärket om företag använder denna färg igenom hela 

varumärket. Därför kan ett otydligt färgval försvåra för företag att kommunicera med 

kunden och skapa en image kring varumärket. Färger har olika psykologiska effekter, 

som kan leda till fysiologiska effekter så som till exempel lägre blodtryck och puls. 

Olika färger har även olika kulturella och social betydelse, varför färgen hos ett 

varumärke ska kunna associeras och symbolisera de värden varumärket står för. Färgen 

kan representeras i logotyper, förpackningar, annonser och hemsidor (Hultén et al., 

2011). 

 
 
Designen av en hemsida är av högsta prioritet menar Van Dyune et al. (2007). En 

webbsida skall förutom ett färgkoordinerat och vackert utseende också vara enkelt för 

kunden att använda. Kunden skall enkelt kunna navigera sig fram på sidan och snabbt 

hitta det de förväntar sig att hitta. Navigationsmöjligheter och användarvänlighet har 
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beskrivits som en av de viktigare aspekterna inom servicekvalitet på internet (Zeithaml 

et al., 2000). Det är också viktigt att designen och funktionerna är så anpassningsbara så 

att kunden inte skall behöva göra för många misstag när de interagerar med en hemsida 

(Van Duyne et al., 2007; Kim et al., 2002; Nathan et al., 2008). Effektiv organisation 

och den enkla navigation den skapar gör det enklare för användare att hitta exakt det de 

letar efter och skapar mer behagliga och givande online-upplevelser (Hopkins et al. 

2009). 

 
 
3.5.2 Ljudsinnet och musikanvändandet  
Många individer formar sin identitet med musik. Den digitala teknologiska utvecklingen 

har lett till att de flesta nu har tillgång till vilken musik de än vill, när som helst, var som 

helst (Hultén et. al, 2011). Hultén et al. (2011) nämner att man nu med mobiltelefonen, 

som många alltid bär med sig, kan uttrycka sig utifrån humör, väder eller veckodag 

genom den musik vi lyssnar på. Även företag har möjlighet att uttrycka sin identitet och 

varumärke genom att använda ljud och musik. Fler och fler företag inser vilken 

betydelse ljud har i utvecklandet av sitt varumärkes image i kunders medvetande 

(Sweeny, C.J. och Wyber, F., 2002). Sweeny och Wyber (2002) utvecklar ytterligare 

och skriver att identitet kan stärkas ytterligare genom att alltid använda samma tempo 

eller musikgenre. Lindström (2010) berättar att forskning visat att ljud är det främsta 

och mest effektiva sättet att uttrycka en logga på. Enligt Peck och Childers (2007) 

upplevs musik på ett sätt som gör att konsumenter tenderar att stanna längre på platser. 

Idag finns musiken med oss nästan överallt, på restauranger, i bussen och i affärer 

(Krishna, 2011). Mossberg (2003) berättar att en konsument kan reagera på olika sätt 

beroende på vilken musik som spelas och vilken volym den har. Exempelvis bidrar 

snabb musik till ett ökat handlingssätt och behaglig musik ger en rofylld och lugnande 

känsla. Peck och Childers (2007) antyder att vi som människor identifierar våra känslor 

med musik. Vidare kan vi med musik spegla hur vi känner oss och på så sätt uttrycka 

oss. Lilliestam (2009) menar att musik och ljud kan, precis som varumärken, upplevas 

på olika sätt av olika människor. Vidare menar han att detta beror på vad vi triggas av 

och vad vi tycker är behagligt. Ruud (2009) förklarar vidare att det finns en stark 

psykologisk koppling mellan den musik man lyssnar på och den person man ser sig 

själv som. 

 
 
Lilliestam (2009) nämner att möjligheten att plocka med sig musiken vart man än går 
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förändrat vårt lyssningsbeteende. Han förklarar detta beteende som ett resultat av att 

musiken är med oss och att vi inte längre måste ta oss till musiken. De funktioner som 

kan kopplas till musikanordningen tillåter även oss att omsvepas av en stor blandning 

musik utan att behöva göra mycket själva. Ruud (2009) berättar slutligen att detta ger 

oss en chans att lyssna på vår musik på en mer social nivå. Vidare kan detta lättare 

leda människor in i de olika subkulturer, eller delsegment, som musiken sedan 

utvärderas ifrån. 
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4. Empiri 

 
 
 
I det fjärde kapitlet samlar vi all den data vi har fått in under uppsatsens gång. Empirin 
består av våra intervjupersoner och fokusgrupper. Kapitlen är uppdelade i fem olika 
rubriker med svar från intervjupersoner avskilt från fokusgrupper eftersom 
synvinklarna är så pass åtskilda. Dessa rubriker representerar sedan de stora 
huvudämnena som diskuterades i intervjuer och som vi tror kommer att hjälpa oss i att 
svara på forskningsfrågan.  
Här är en kort introduktion på de tre experterna vi intervjuade: 

 
 Fredrik Nyström, VD på WiMP Music Sverige, entreprenör som bl.a. grundat X5 Music 

Group och PlusFourSix. 




 Daniel Johansson, Huvudägare i Trendmaze, doktorand på Linnéuniversitetet 
som forskar om digitala musikbranschen, konsult åt olika musikbolag, förlag och 
rättighetssällskap med mera samt skribent på musikindustrin.se. 



 Axl Lindblom, Marketing Manager på X5 Music Group 


 

De två fokusgrupperna hade två olika identiteter med en grupp bestående av elever från 
Music and event management programmet vilka har en mer professionell bild av 
marknaden. Denna grupp benämns som fokusgrupp 1. Grupp 2 bestod av elever med en 
ytligare förståelse av den svenska musikmarknaden. Den tredje gruppen utgörs av två 
konsumenter som intervjuades. 
 

 

4.1 Trender idag och användandet av streamingtjänster  

Johansson (intervju, 2013-12-12)
1
 säger att en trend inom musikbranschen är en 

 
övergång till a la carte och streaming i musiklyssnandet. En trend som han också ser i 
 
t.ex. filmbranschen. Johansson anser att det idag arbetas mycket med tilläggstjänster 
 
utöver själva tjänsten. Detta benämner Johansson som “mash-up-funktioner” och syftar 
 
till att musiktjänsten blir mer än bara en lyssningsfunktion. Lindblom (intervju, 2013-

12-13)
2
 talar om applikationer som fungerar som stödjande tjänster till själva 

 
musiktjänsten och att de är uppskattade av de som använder dem. Han beskriver vidare 
 
att de flesta applikationer används som ett hjälpmedel i att hitta ny musik. Johansson 
 
nämner även vikten av differentiering på marknaden framöver. Nyström (intervju, 2013-

12-18)
3
 talar om att undersökningar visat på en efterfrågan av bättre ljudkvalitet i 

ett speciellt delsegment. Detta segment använder kompletterande produkter som stödjer- 
 
och till viss del kräver en högre kvalitet på uppspelat ljud. Nyström poängterar även att 
 
detta är en positionering på marknaden som gjorts utifrån undersökningar från 
 
1
 Johansson, Daniel. Huvudägare Trendmaze. Telefonintervju 2013-12-12 

 
 
2 Lindblom, Axel. Marketing Manager X5 Music Group. Skypeintervju 2013-12-13 
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föregående år (2012), som ser en växande försäljning av högkvalitativa hörlurar av 

högre prisvärde. Djupare in i intervjun tar Nyström upp tjänsters sätt att rekommendera 

musik till konsumenterna. Han menar att användaren av en tjänst vill spara tid och bli 

serverad ny musik snarare än leta efter den. Ett sätt WiMP jobbat med detta är genom 

redaktionellt arbete. Personal på lokal nivå tar då fram musik med hjälp av kulturell 

kompetens blandat med berörda segment och trender förklarar Nyström. Lindblom 

presenterar tillgänglighet som en av de större trenderna inom marknaden. Här talar han 

om att erbjuda och tillgängliggöra musik överallt. Vidare talar han om tillgänglighet 

mellan artister och fans. Det ligger mycket fokus i att hjälpa artisterna nå ut till sina 

fans genom tjänsten menar Lindblom. Nyström nämner också att integrera tjänster med 

hårdvarutillverkare är något som är viktigt då fler vill ha musik tillgängligt överallt, och 

på grund av, som nämnt förut, att fler köper högkvalitativa produkter som kräver ett bra 

ljud. 

 
 

Både Johansson (intervju, 2013-12-12) och Nyström (intervju, 2013-12-18) nämner 

trenden av användning i mobilen. De anser att detta ökat den senaste tiden och talar om 

vikten av att kunna ha tillgång till tjänsten och sin personliga musik vart användaren än 

befinner sig. Nyström förklarar användningen som att man administrerar mycket. De 

användare som skapar spellistor gör detta oftast på dagarna under arbetstid, och lyssnar 

sen på dessa listor på mornar och kvällar. Det mesta av det här, och framförallt då 

lyssnandet, sker på mobilen, menar Nyström som säger att majoriteten av användare 

använder mobila funktioner. Även Johansson nämner att det lyssnandet på mobila 

plattformar ökat och att man lyssnar mycket på spellistor. 

 
 
Fokusgrupper 
 
Utifrån vad våra fokusgrupper samt konsumenter har berättat så kan vi sammanställa att 

de flesta idag lyssnar på musik när de gör något annat. I Grupp 3 nämnde de två 

respondenterna att de lyssnade på musik när de duschar och lagar mat, medan det i 

Fokusgrupp 1 nämndes att det lyssnades på musik medan de cyklar, går någonstans, 

tränar och pluggar. När det kommer till att lyssna på musik när man måste koncentrera 

sig på något annat, som till exempel att plugga, var det dock blandad respons. Den 

absolut största tjänsten som majoriteten använder är Spotify. Youtube och Soundcloud 

verkar vara de andra tjänster som används mest, men då som ett komplement till 

Spotify. Till exempel så säger en deltagare i Grupp 3 att denne endast använder 
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Youtube när låten inte finns i Spotify. Vi har också sett en tendens hos grupperna när 

det kommer på vad de använder för plattform för att lyssna på musik. Grupp 3 nämner 

att de lyssnar genom telefonen och sina laptophögtalare, de andra grupperna nämner 

ofta att de mobila funktionerna är av största vikt och en respondent i grupp 1 samt 2 

säger att ljudkvalitet inte är jätteviktigt då de lyssnar genom till exempel iPhone-

hörlurar. 

 
 

Samtliga i fokusgrupp 2 pratar om att de använder spellistor för att lyssna på musik och 

att de inte vill bli bombarderade med marknadsföring och pop-up fönster. Alla grupper 

uttrycker att reklam är jobbigt och är en av de största anledningarna till varför de betalar 

en prenumeration - för att slippa reklamen. Däremot nämner till exempel en respondent 

i fokusgrupp 1 att denne fortfarande vill ha hjälp med att hitta musik så enkelt som 

möjligt, och i nuläget beskriver bland annat Fokusgrupp 2 att de hittar ny musik via 

vänner, när de är på fest, via Soundcloud och Youtube. En deltagare i samma grupp 

nämner också att mjukvaruprogram som Shazam, som identifierar låtar, är ett utmärkt 

hjälpmedel för att hitta ny musik och bör enligt deltagaren integreras mer med 

streamingtjänster. 

 
 

4.2 Funktioner  
Med streamingsegmentets ökande tillväxt blir det allt viktigare för dess aktörer att 

erbjuda något som låter dem sticka ut. I fallet med WiMP så pekar Johansson (intervju, 

2013-12-12)
4
 på den goda ljudkvaliteten som ett tydligt exempel på ett särdrag som 

låter dem differentiera sig från konkurrenter som Spotify och Napster. Enligt Nyström 

(intervju, 2013-12-18)
5
 grundar sig deras inriktning på ljudkvaliteten i den ökade 

försäljningen av högkvalitativa hörlurar, vilket visar på ett ökat intresse för god 

ljudkvalitet hos kunderna. Dessutom innebär den stora ökningen i antalet högkvalitativa 

hörlurar ett ökat antal användare som faktiskt har möjligheter att ta del av den bättre 

ljudkvalitén som erbjöds. 

 

 

Vidare, förklarar Nyström, existerar det en otappad marknad i ett äldre kundsegment. 

Dessa har i många fall växt upp med vinyler, CD-skivor och andra okomprimerade 

ljudmedier och efterfrågar streamingtjänster som erbjuder liknande ljudkvalitet som de 
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varit vana vid under sin uppväxt. Detta är inte vanligtvis ett problem som berör 

yngre kundsegment, då dessa i många fall växt upp med hårt komprimerade mp3-

filer och vant sig vid den kvalitetsnivån. 

 

 

En annan aspekt som blir allt mer aktuell att framhäva är den två väga 

kommunikationen med kunder. Nyström berättar att WiMP tagit hänsyn till detta genom 

att låta en redaktion rekommendera musik till användare, snarare än en algoritm som 

Spotify använder sig av, därmed medförandes en möjlighet till en mer personlig 

kontakt. Även enligt Lindblom är detta en viktig aspekt och han förutser en integration 

av sociala medier i tjänster i en allt större skala. 

 
 

Appar är något relativt nytt som har intagit streamingtjänstemarkanden och är ett av 

hjälpmedlen som Lindblom (intervju, 2013-12-13)
6
 pratar om. Han berättar att X5 

Music har för tillfället tre appar som finns för lyssnarna att använda i Spotify. Den 

första appen, förklarar Lindblom, är en klassisk musikapp, vilket utnyttjar en brist som 

finns i Spotify-klienten när det kommer till att hitta kompositörer till klassisk musik. 

Det beror på att Spotify inte har med kompositörer då dessa inte är lika vanliga inom 

pop och rock musiken och därför går det bara att söka på artister, skivor och låtnamn i 

Spotify. Detta menar Lindblom är varför de valde att göra denna app för att användare 

enkelt skall kunna botanisera och leta efter kompositörer, men också efter 

århundranden och instrument. Likaså med de andra två apparna, är dessa till för att 

kunder skall enklare kunna hitta inom genrers som blues och jazz. Lindblom framhäver 

att de har fått bra feedback på dessa appar och Lindblom tror att alla hjälpmedel som på 

något sätt kan hjälpa användaren att förstå och använda sig av streamingtjänster på ett 

bättre sätt kommer att ha en fortsatt stor betydelse. Lindblom pekar dock på att det är 

ett trendkänsligt område som han menar kan under en natt förändras på samma sätt som 

Youtube ändrade landskapet när det kom. 

 
 
Fokusgrupper 
 
Av de användarna vi har pratat med skiljer sig dessa från vad experterna säger, speciellt 

när det gäller synkningen med sociala medier. Här var alla fokusgrupper överens om att 

den funktionen var onödig och något som de sällan lade märket till. En deltagare i 
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Grupp 3 förklarade det som att den inte ville att människorna på dennes Facebook-

profil skulle se när den lyssnar på “bumbibjörnarna”, vilket en annan deltagare också 

höll med om då denne inte kände sig bekväm av att alla kunde se de karaokelåtarna den 

brukade lyssna till. En respondent i Fokusgrupp 1 sa däremot att denne tyckte det var 

bra att Spotify var integrerat med Facebook för att man enkelt kunde skicka låtar till 

varandra, men att funktionen med att se vad andra lyssnar på var helt orelevant. De 

flesta höll med om att om funktionen skulle försvinna skulle det inte vara någon större 

saknad. En respondent sa att man kollar hellre på andras listor på Spotifys söktjänst och 

inte på deras Facebooksida. I andra gruppen uttryckte en deltagare sig om att denne 

ansåg att de artisterna som kom upp i Facebook-feeden var artister som denne mer tror 

hade sponsrat och att de därför oftast kom upp. En annan deltagare i samma grupp 

håller med och menar med att det är bara ett sätt som Spotify använder sig av för att 

kunna marknadsföra sin tjänst med. I Fokusgrupp 2 är där en respondent som tycker det 

är viktigare med att kunna ta bort den funktionen än att kunna behålla den. En deltagare 

i Fokusgrupp 1 menar med att man inte kan se de feeden som någon inspirationskälla 

utan att det istället bara fyller ut och stör. 

 
 

Däremot vid frågan om hur enkelt de tycker det är att hitta ny musik på den tjänsten de 

använder, är alla fokusgrupper överlag nöjda. En respondent i Fokusgrupp 2 berättar att 

det är bra med Spotifys ”browser”-funktion, där denne menar att man enkelt kan hitta 

spellistor efter vilket humör man är på för tillfället. Samma person menar också att det 

går att välja mellan många olika artister och spellistor. En annan deltagare i samma 

grupp håller med men tycker också att funktionen ”relaterade artister” är bra att leta nya 

artister med. En annan respondent i Grupp 3 berättar också att relaterade artister är en 

bra funktion och att det var den som denne tog hjälp av vid val av artister till en festival 

som denne var med och arrangerade. 

 
 

4.3 Design och gränssnitt  

Lindblom (intervju, 2013-12-13)
7
 poängterar vikten av tillgänglighet hos en tjänst samt 

att klienterna effektivt ska kunna konsumera musiken. Han menar även att den visuella 

tydligheten måste finnas där för att kunden enkelt ska förstå hur tjänsten fungerar. 
 

Johansson (intervju, 2013-12-12)
8
 tycker också att tjänstens funktionalitet är viktig och 
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tar upp de nya funktioner digitala musiktjänster börjat inkludera. Han menar att det 

blivit en trend med mashupfunktioner och bättre navigeringstjänster i tjänsten. Nyström 

(intervju, 2013-12-18)
9
 säger att han tycker att kunder oftast väljer de tjänster som har 

en enkel design men också ett bra flöde, han menar att kunden inte vill ha för komplexa 

system vid val av tjänst. Han tar ett exempel från WiMP där de i mobilappen har en 

funktion där man trycker på en stjärna för att favoritmarkera ett helt album. Lindblom 

liknar vikten av det visuella med konsumtionen av fysiska produkter. Han antyder att 

där spelade omslagen stor roll eftersom det är det första intryck konsumenten får innan 

själva musikkonsumtionen börjar. Det är alltså samma process som sker vid valet och 

användningen av musiktjänster. Är inte designen och gränssnittet tilltalande blir inte 

heller tjänsten tilltalande. 

 

 

Lindblom berättar att de utvecklat apparna Classify med mera, med tanke på en brist 

som finns i Spotify-klienten. Spotify visar inte kompositörer, vilket har gjort att det har 

varit ganska svårt att hitta klassisk musik. Han utvecklar ytterligare att apparna inte bara 

kan lokalisera och sortera efter kompositörer men även århundranden, instrument och 

också visualisera företagets albumsläpp på ett bättre sätt. 

 
 
Fokusgrupper 
 
Användarna ser på gränssnitt och design på ett annat sätt. Många nämner att en tjänst 

bör vara enkel såväl funktionsmässigt som designmässigt. En deltagare i Fokusgrupp 2 

tar även upp det Lindblom nämnde om skivomslag och poängterar att det är positivt att 

de visas i tjänsterna. Deltagaren nämner att detta bidrar mer till helhetsupplevelsen 

kring tjänsten och lyssnandet. Det finns även önskemål bland användarna att kunna 

personifiera tjänster då det kommer till färgval, typsnitt och liknande. Det pratas även 

om en funktion som förstorar knappar som play, paus och next vid tillfällen då det inte 

finns möjlighet att vara noggrann. Ett av dessa tillfällen, som tas upp av två 

respondenter från olika grupper, är vid träning då det skall vara enkelt att exempelvis 

kunna byta låt. En av respondenterna nämner även att det ofta används armfickor för 

telefoner och att plasten mellan fingret och skärmen försvårar knapptryckandet. Något 

som uppmärksammades mycket var att designen spelar större roll på mobilen än på 

datorn. Detta för att mobilen används till större utsträckning och är mindre. 
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Konsumenterna tar upp att det då är viktigt med stora och tydliga knappar och 

menyfunktioner. Detta diskuteras mycket i Fokusgrupp 1. Denna grupp talar även om 

vikten av tilltalande färger för tjänster och skulle önska en ljus plattform. En deltagare 

nämner dock att färgvalet inte spelar någon roll utan att vikten ligger i textens tydlighet. 

 
 

Majoriteten av de konsumenter vi samtalat med trycker mycket på enkelheten i tjänsten. 

De anser att vikten skall ligga i korta vägar att gå för att hitta det man söker. Två 

användare från olika grupper tar upp att det skall vara så få klick som möjligt innan man 

kan trycka på play. Två andra deltagare ur olika grupper nämner även att tjänsten skall 

kunna ge förslag på sökningar om man exempelvis stavar fel i sökningen. Detta tas 

även upp av en annan respondent i Fokusgrupp 1. Rekommendationsflikarna som 

baseras på tidigare lyssningar benämns även av en deltagare vara viktiga sökfunktioner. 

Deltagaren pratar om att dessa bidrar till att lättare hitta artister inom samma genre. Två 

respondenter ur en annan grupp tar upp samma sak och en av dem poängterar vikten av 

spellistafunktioner baserade på humör, genre eller ämnen. Tydlighet och enkelhet är 

grundläggande element för en tjänst enligt konsumenterna. 

 

4.4 Exklusivitet och Lockelsen  

Lindblom (intervju, 2013-12-13)
10

 beskriver att streamingtjänster har gått från att 

endast erbjuda och marknadsföra ett stort låtbibliotek till att försöka nischa sig. 

Lindblom nämner Spotify som ett exempel där idén från början var att ”tillgängliggöra 

all världens musik för alla” men att de nu när fler liknande tjänster kommit in på 

marknaden har börjat ändra på det visuella och deras fokus. Han nämner initiativ som 

browse- och Discovery funktionerna för att förenkla användarnas sökande efter musik, 

men också deras fokus på artistprofiler och hur artisterna skall nå sina fans. Johansson 

(intervju, 2013-12-12)
11

 nämner att kommunikationen mellan tjänster och konsument är 

jätteviktigt, och något som de flesta tjänster behöver förbättra. Han nämner att 

supporttjänster skulle kunna vara en idé, dock att det framförallt handlar om 

ekonomiska aspekter när det kommer till att om det går att genomföra eller ej. Nyström 

(Intervju, 2013-12-18)
12

 berättar att de på WiMP har samma grundkoncept som andra 

streamingtjänster men har mer fokus på redaktionellt innehåll än andra. Med 
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redaktionellt innehåll menar Nyström att WiMP lokalt anpassar vad de visar och 

presenterar för att hjälpa kunder att hitta i en djungel av 20 miljoner låtar. Han menar 

ytterligare att till exempel Spotifys rekommendationer för det mesta går på algoritmer 

medan rekommendationerna i WiMP utgår ifrån deras personal. Denna personal 

fungerar som en redaktion på en tidning och analyserar det som sker i nuläget på den 

svenska musikmarknaden, och presenterar detta för kunden. WiMP upptäcker saker som 

kunder skulle ha svårt att hitta själva, då dagens samhälle gör att de flesta människor 

inte har tid att sitta och hitta ny musik utan vill bli serverade. Detta gör WiMP genom 

de personer som sitter i deras redaktion, säger Nyström. 

 
 

Lindblom (Intervju, 2013-12-13) nämner att exklusiva släpp från artister på olika 

streamingtjänster inte spelar någon större roll, beroende på vilken genre man talar om. 

Däremot nämner han ett exempel där han tror det skulle spela roll; att Arcade Fire 

skulle släppa ett exklusivt album på Spotify, då deras musik är mer kommersiell. 

Exklusivitet blir då mer av ett dragplåster. Han nämner ytterligare att han anser och tror 

att sociala medier kommer få ett större genomslag i tjänster, alltså att man användarna 

inte längre bara kan lyssna på musik utan även föra en dialog med artister, köpa 

biljetter, merch och få nyheter om när artisterna skall spela i ens stad med mera. 

Lindblom anser att det är en bra väg att gå åt sina fans. Nyström (Intervju, 2013-12-18) 

tycker personligen däremot att det är tråkigt att tjänster har exklusiva släpp, han tror att 

andra saker är mer avgörande när kunder väljer tjänst att använda. 

 
 

Fredrik Nyström anser att det finns ett behov av tjänster med bra ljudkvalitet och tror att 

det kan locka en målgrupp som efterfrågat just det. Daniel Johansson (Intervju, 2013-

12-12) tycker om initiativet som tjänsten WiMP har tagit genom att tillgängliggöra, som 

Nyström påpekade, 20 miljoner låtar i Cd-kvalitet. Johansson tror däremot inte på 

modellen att man skall få betala ett dyrare pris för bättre kvalitet som ett sätt att nå den 

större massan. 

 
 
Fokusgrupper 
 
Samtliga personer i fokusgrupperna anser att få tillgång till en gratis testperiod från 

tjänster är av stor betydelse, och till och med avgörande. En respondent i Grupp 3 tycker 

det skulle kännas jobbigt att behöva betala för en tjänst som man inte vet hur den ser ut 

eller fungerar. En deltagare i Fokusgrupp 2 säger att det är avgörande då man får se 
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vilket utbud som tjänsten erbjuder. Storleken på låtbiblioteket anser många vara 

någorlunda viktigt, då de vill känna att det mesta ska finnas på tjänsten. En användare i 

Fokusgrupp 1 säger att det är på grund av att Spotify har ett så pass stort bibliotek som 

denne väljer att endast använda det. Samma användare säger ytterligare att denne inte 

skulle kunna tänka sig att betala för flera tjänster för att tillsammans ha tillgång till 

större musik. Man jämför med filmstreamingtjänster som har problemet med att det inte 

finns en tjänst som har ”allt”, utan man behöver prenumerera på flera för att få tillgång 

till ett tillräckligt stort urval av filmer. Fokusgrupp 1 förde även en diskussion om att 

det är bra att vem som helst kan lägga upp sin musik på streamingtjänster, men att det 

även leder till att det blir ett överflöd av tribute-band och karaokeversioner på låtar. De 

flesta i gruppen håller med om att det i framförallt i Spotify (som alla i gruppen 

använder) dyker upp mycket cover- och karaokeversioner när man söker på en specifik 

låt, vilket de beskriver som ”störande”. Däremot så nämner en deltagare i Fokusgrupp 3 

att en vän till denne använder sig av karaokelåtarna för att till exempel sjunga i duschen. 

 
 

En respondent i Fokusgrupp 2 pratade om att denne inte hade betalat för en tjänst om 

den inte ansåg att det fanns tillräckligt av den musiken som denne lyssnar på. Nästan 

uteslutande alla i fokusgrupperna ansåg att 100 kronor för en prenumeration på en 

musikstreamingtjänst var ett rimligt pris. Dock nämnde några personer att de skulle 

vara villiga att betala mer, med tanke på utbudet som erbjuds. I Grupp 3 sade en 

deltagare att man skulle betala nästan vilket pris som helst då man inte skulle klara sig 

utan det längre. I Fokusgrupp 1 däremot pratade en användare om att en hundralapp var 

gränsen på hur mycket denne skulle kunna lägga i månaden, särskilt med tanke på att 

denne är student. I samma grupp nämnde en deltagare att nu tack vare Spotify, som 

denne använder, lägger minst 1200kr per år på musik. Samma deltagare ansåg att denne 

inte ens lade ner hälften av det innan användandet av streamingtjänsten. Samtliga 

grupper tyckte att möjligheten att ha tjänsten i mobilen är den största faktorn för att 

betala en prenumeration. En deltagare i Fokusgrupp 1 sa att man valde att betala 99kr i 

månaden för Spotify på grund av mobiltjänsten. En respondent i Grupp 3 nämnde också 

att offlinelistor är något man vill ha för det priset. En användare i Fokusgrupp 2 nämnde 

även att musikvideor hade varit något som denne förväntar sig för att betala hundra 

kronor i månaden. 
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Majoriteten av personerna vi intervjuade hade inte betalat mer för bättre ljudkvalitet i 

nuläget, förutom två deltagare i Fokusgrupp 2 som ansåg sig villiga att betala mer om 

ljudet är märkbart bättre. Anledningen till varför de flesta inte är villiga att betala mer 

för bättre ljudkvalitet är på grund av deras lyssningsbeteende. Flera olika personer i 

olika Fokusgrupper påpekade att de för det mesta lyssnar på musik genom hörlurar 

eller örsnäckor, så de hade ändå inte hört någon skillnad på dagens standardkvalitet hos 

streamingtjänster och bättre kvalitet. Även när de inte använder tjänsten mobilt så 

nämnde till exempel en respondent i Fokusgrupp 2 att denne inte ens äger ett par 

högtalare, så musiken spelas genom en laptop. 

 
 
Den största anledningen till varför användare uppgraderar till premium verkar vara för att 

ha tillgång till tjänsten på mobilen samt att, som en respondent i Fokusgrupp 1 uttrycker, 

att slippa reklamen mellan låtar. Samtliga ansåg att dessa var de största anledningarna till 

att uppgradera till premium-prenumerationen. Det såg blandat ut i fokusgrupperna när det 

kom till hur viktigt exklusiva släpp från artister påverkade beslutet. En deltagare i Grupp 

3 tyckte ändå att låtarna läggs upp på Youtube i samma sekund de släpps exklusivt på en 

annan tjänst. De andra i gruppen tyckte inte exklusivitet spelade någon roll. En användare 

i fokusgrupp 2 ansåg däremot att det var 
 
”en rolig grej” med exklusiva släpp och tog upp exemplet om att Veronica Maggio hade 

släppt sitt album en vecka tidigare på Spotify. Användaren tyckte att det fick denne att 

få upp ögonen för artisten, och att exklusiva släpp av liknande slag kan användas som 

bra introduktion av en artist. En respondent i Fokusgrupp 2 tyckte att idén var lysande 

då denne ansåg att det skapar en hype kring både artisten och tjänsten under dessa släpp. 

En annan respondent från samma grupp tyckte det var viktigt att inte överdriva 

exklusiva släpp och liknande och varnade för att tjänster ska ha tävlingar då det kommer 

kännas mer som marknadsföring än vad som är meningen. 

 
 

4.5 Framtida möjligheter  
Då det kommer till utveckling av kompletterande tjänster så som appar menar Lindblom 

(Intervju, 2013-12-13)
13

 att detta område är väldigt delikat. Han hänvisar till den 

ständiga förändringen inom marknaden och menar att det bör ligga mycket kraft bakom 

denna utveckling för att den inte skall hamna i skuggan av en helt ny tjänst. Lindblom 

tar upp ett exempel ur sina personliga erfarenheter: 
 
13

 Lindblom, Axel. Marketing Manager X5 Music Group. Skypeintervju 2013-12-13 
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”Exempelvis jobbade jag förr med downloadshop och digitala musikvideos som 

var en subscriptiontjänst, och ungefär över en natt kom då Youtube som helt 

plötsligt ställde allting på sin ända och landskapet förändras helt. Sådant kan ju 

hända med streamingtjänsterna också”- (Lindholm, A. 2013-12-13) 

 

 

Lindblom tar fortsättningsvis upp att valet av huruvida appar är aktuellt beror mycket 

på tjänstens fokus och det framtida användandet av musiktjänster. 

 
 

Daniel Johansson (Intervju, 2013-12-12)
14

 menar att framtiden hänger på en koppling 

mellan ekonomi och efterfrågan. Han tar upp i sin rapport att varumärken med kraftigt 

ekonomiskt stöd kan komma att gå om de idag kända musiktjänsterna. Samtidigt 

menar Johansson att det ligger stor vikt i att leverera den musiktjänst konsumenten vill 

ha. Nyström (Intervju, 2013-12-18)
15

 anser istället att de tjänster som idag är aktuella 

eller på sin uppkomst kommer skapa en stark position på marknaden. Han menar även 

att antalet nya användare kommer öka allt eftersom tjänsterna blir större. 

 

 

Rent funktionsmässigt är både Johansson och Nyström eniga om tillgången kommer 

öka. De ser en framtid med åtkomlighet i både TV apparater, spelkonsoler och även i 

bilar. För Johansson ligger dock denna utveckling en bit fram i tiden. Utöver 

användningen hoppas och tror Nyström på ett förändrat konsumtionssätt. Han uttrycker 

sina förhoppningar om att användare i framtiden lyssnar på musik på en emotionellt 

djupare nivå än idag. Med detta menar Nyström att musik inte bara skall vara ett 

element som tas för givet och finns där. Han hoppas på att användarna kommer vara 

mer involverade i sitt lyssnande rent tankemässigt. 

 

Fokusgrupper 
 
Det konsumenterna talar om när det kommer till framtiden är mer önskemål än 

hypoteser. Till att börja med hoppas majoriteten av de konsumenter vi pratat med att all 

musik som inte är relevant slopas. Som exempel på sådan musik nämns 

karaokeversioner eller okända coverband och övrig musik med få klick. Som en 

förbättring på detta hoppas både konsumenter och även Johansson och Nyström att fler 

 
14

 Johansson, Daniel. Huvudägare Trendmaze. Telefonintervju 2013-12-12 
 

 

15 Nyström, Fredrik. VD WiMP Music Sweden. Telefonintervju 2013-12-18 
 

 

 

 

- 45 -  



 
artister släpper rättigheter till digitala musiktjänster. En respondent i Fokusgrupp 1 tar 

upp integration i sociala medier och menar att det är bra att de sociala medier som finns 

är integrerade i musiktjänster ur ett delningsperspektiv. Däremot anser denne att det inte 

bör vara tvärtom så de sociala medierna visar aktivitet från de digitala musiktjänsterna. 

Detta önskemål är även delat grupperna emellan. 

 
 

En deltagare i Fokusgrupp 2 tar upp att denne önskar tillgänglighet till musikvideor i 

de digitala musiktjänsterna i framtiden. En respondent i samma grupp går vidare in på 

nya funktioner och hoppas på en igenkänningsfunktion för att få artist och låttitel på 

musik man inte känner igen. I övrigt är majoriteten av konsumenterna, till skillnad från 

områdesexperterna, relativt blinda för andra musiktjänster än de använder idag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 46 - 



5. Analys 

 
 
 

 

I analyskapitlet tar vi och kopplar vår insamlade empiri med vår teoretiska 
referensram. Vi vill på så sätt förstärka argument hos intervjuobjekt och försöka se 
tendenser och sammanhang i svar och påståenden. För att göra allt tydligare och mer 
överskådligt har vi valt att använda samma rubriksystem som vi använde i empirin. 
Alltså så kommer det diskuteras om trender och användandet idag, funktioner, design 
och gränssnitt, exklusivitet och lockelsen samt framtida möjligheter inom 
musikstreaming. 
 

 

5.1 Trender och användandet idag 
 
Abbott (1998) menar att tjänstemarknaden lätt blir heterogen då den baseras på 

människor. Grönroos (2008) säger att tack vare den teknologiska tillgängligheten skapas 

möjligheter för nya tjänster. IFPI ger en bild av detta genom sin undersökning där de tar 

upp det stora antalet användare av olika digitala musiktjänster. Vidare berättar 

Johansson om trenden av att gå över till digitalt musikanvändande. Detta tillstånd tas 

upp som ett aktivt problem av Nyström. Vidare berättar Johansson hur viktigt det är 

med differentiering för digitala musiktjänster. Han påvisar det Ries & Trout (1985) 

påstår om att en överkommunicerad marknad kräver förändring genom positionering. 

Även Johansson håller med om att detta är av stor vikt. De talar vidare om att se till 

konsumenternas egenskaper medan Uggla (2006) menar på att man måste ändra 

konsumentens tankegång. Keller et al (2012) nämner att det kan finnas olika kunskap 

om varumärket inom olika segment och att det då är viktigt att koppla strategin till det 

valda segmentet. Nyström berättar om WiMPs satsning på förbättrad ljudkvalitet och 

hur detta blir allt mer efterfrågat inom det mer professionella segmentet av marknaden. 

Detta är ett sätt att skapa en unik position på marknaden vilket Kotler et al (2013) menar 

på är nyckeln till positionering på en överkommunicerad marknad. Nyström berättar 

vidare hur WiMP valt att rikta sig mot de som efterfrågar högre kvalitet på hörlurar och 

med hjälp av detta skapa erbjudanden till tjänstens fördel vilket upplyses av Kotler et al 

(2013) samt Uggla (2006). Nyström fullföljer därmed det både Kotler et al (2013) samt 

Smith (1956) anser vara viktigt- delad kunskap och efterfrågan inom en målgrupp. 

Denna marknadsföringsstrategi är fortsättningsvis ett exempel på den tidigare 

presenterade TCB modellen av Rossiter & Bellman (2005) eftersom en speciell 

målgrupp fyller ett behov genom speciella erbjudanden. Det visar även på att företaget 
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även positioneras genom aktiviteter vilket anses viktigt av Almstedt (2012). Sådana här 

aktiviteter berör även tjänsternas olika servicelandskap eftersom Bitner (1992) samt 

Zeithaml et al (2013) menar att en tjänsts servicelandskap bör anpassas till tjänstens 

egenskaper och dess konsumenter. Vidare är dessa tjänsters servicelandskap alltid 

virtuella eftersom detta, enligt Zeithaml et al (2013) är den bästa miljö för 

konsumenternas användande. Lindblom påpekar kompletterande applikationer som en 

ny trend. Han menar att dessa hjälper tjänsten att tillgängliggöra musiken varthän 

användaren befinner sig. Tillgång är en mycket viktig faktor då den musik 

konsumenterna lyssnar på är i högsta grad personlig då den manuellt sparats i olika 

spellistor. Detta understryks av både Johansson och Nyström. Dessa stödjande 

funktioner kan bland annat fungera som sökmotorer och rekommendationselement 

vilket upplystes av en respondent i Fokusgrupp 1. Denne menade att det var viktigt att 

kunna bli rekommenderad ny musik för att slippa leta själv. Nyström påpekar att WiMP 

arbetar med rekommendationer på ett mer redaktionellt plan. Han utvecklar och berättar 

att det finns personal som personligen letar upp ny musik baserade på exempelvis 

demografi eller lyssnarens beteende. 

 

Fokusgrupperna delade önskemål om funktioner som berör tjänsten i sin helhet. Deras 

delade åsikter kan förklaras av det binära samhällets individualisering där människor 

inte är rädda att tycka olika (Hultén et al., 2011). Fokusgrupperna ger en bild av att 

musik konsumeras i samband med rörelse. Detta ger tjänsterna den konstanta 

variabilitet som benämns av Kotler et al (2008) men även den slutliga 

tjänsteupplevelsen som avgör kvaliteten av tjänsten (Grönroos, 2008) Sättet tjänsterna 

används visar även på hög produktivitet eftersom Grönroos (2008) menar att 

produktiviteten blir större ju mer konsumenten kan styra tjänsten själv. Hultén et al 

(2011) hävdar att i det binära samhället förväntar sig kunden att den skall kunna göra 

detta enkelt genom internet eller genom mobiltelefonen. Hultén et al (2011) har som 

exempel om att dessa tjänster kan vara vardagssysslor som att kunna handla mat. 

Därför anser vi att man på samma sätt kan jämföra detta med att lyssna på musik 

genom sin dator eller sin mobiltelefon istället för att bara kunna lyssna på musik 

hemma. Nyström talar om hur konsumenter idag hanterar det tjänsterna tillför. Han 

menar, som tidigare nämnts, att man som konsument samlar musik i listor för att kunna 

ha sin personliga musik tillgänglig överallt. Detta speglar i stor grad det Lilliestam 

(2009) förklarar som det utvecklade moderna lyssningsbeteendet. 
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5.2 Funktioner 
 
Uggla (2006) menar att differentiering ofta kan leda till att det värde som kunden 

erbjuds kan vara högre än vad de andra konkurrenterna kan erbjuda. Det är därför, 

konstaterar Uggla (2006), viktigt att företagen erbjuder något utöver sin basprodukt för 

att på så sätt kunna differentiera sig från de andra på marknaden och samtidigt kunna 

erbjuda ett högre värde för kunden. Detta menar Johansson att WiMP har gjort genom 

att erbjuda sina kunder en bättre ljudkvalité på sin tjänst jämfört med vad andra tjänster 

på marknaden kan erbjuda. Nyström förklarar detta som att differentieringen är till för 

det segmentet som är uppvuxet med CD och vinyl och kräver en kvalité på ljud i samma 

klass som de kan förvänta sig av dessa format. Nyström berättar vidare att denna 

funktion inte ses som lika viktig för det yngre segmentet som är uppvuxna med mp3-

kvalitén, vilket bekräftar det som Kotler et al (2008) beskriver om att värdet upplevas 

olika utifrån vem det är som utnyttjar tjänsten. Å andra sidan menar Nyström samt 

Lilliestam (2009) att digitala musiktjänster i övrigt är mycket lika varandra då deras idé 

är densamma- att leverera musik till användaren vart denne än befinner sig. 

 

En annan aspekt som kom fram genom undersökningen är de sociala mediernas 

inverkan i de digitala tjänsterna vilket Hultén et al. (2011) menar är viktigt att företag 

väljer att använda sig av vid marknadsföring av sina tjänster. Detta håller också 

Lindblom med om och menar vidare att de sociala medierna är en viktig aspekt för att 

företagen skall kunna få en bättre tvåvägskommunikation med sina kunder. Däremot 

höll inte fokusgrupperna med om denna sammankoppling, då de istället tyckte det 

störde och sågs istället som dålig reklam. Fokusgrupperna tyckte vidare att det inte var 

till någon hjälp och konstaterade att dem inte kände sig lockade av att se detta i sitt 

flöde på Facebook. En deltagare i Grupp 3 menar att ett flöde kopplat till sociala medier 

störde dennes integritet vilket talar emot det Nyström och Johansson säger om att 

musiken är personlig. Det motsäger även det Hultén et al. (2011) talar om då de menar 

att integritet och självständighet skall ligga i fokus samt det han framför om att 

konsumenten själv ska bestämma vilken grad av sociala utbyten de ska utsättas för. Å 

andra sidan påpekar ett flertal ur fokusgrupperna att detta går att göra med hjälp av 

funktioner i tjänsten. En respondent i Fokusgrupp 1 berättar att om man har behov av att 

se vilken musik ens vänner lyssnar på, så gör man det direkt via tjänsten. En användare i 

Fokusgrupp 2 menade att funktionen att koppla till framförallt Facebook borde tas bort 

helt i annat syfte än att synkronisera vänner till musiktjänsten. Detta tänjer på teorin av 
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Hultén et al. (2011) att marknadsföring bör riktas mot de som använder sociala 

medier. I detta fall leder denna teori till irritation hos mottagaren. 

 

En deltagare i Fokusgrupp 2 tyckte att det kändes som att de artisterna som syntes var 

sponsorer och därmed betalt för att synas hos Spotify, vilket en respondent i samma 

grupp beskrev kändes som ren marknadsföring från Spotifys sida och inte genuint. 

Almstedt (2012) förklarar ordet positionering som “ett ramverk för förtroende.” Han 

beskriver utifrån detta hur viktigt det är att företaget följer upp sin positionering genom 

sina handlingar för att kunden skall se det som trovärdigt. 

 

Hultén et al. (2011) anspråkar på att kunden ska ses som medproducent av 

serviceprocessen och att de på så sätt skapar värde åt sig själva genom användning och 

konsumtion. Vidare menar han att hjälpmedel som underlättar kundens användande ses 

som värdefrämjande för kunden. Lindblom pratar om applikationernas instormning i de 

digitala streamingtjänsterna och berättar om de funktionerna utvecklade till Spotifys 

fördel. Han berättar vidare att dem har fått bra feedback på dessa från användarna. 

Lindblom berättar att han tror att alla hjälpmedel som på något sätt kan hjälpa 

användaren med sin konsumtion av tjänsten, har en stor betydelse i kundens 

konsumtion. Detta bekräftas av personer i fokusgrupperna som berättar att de önskar 

lättare och smidigare söknings- och navigationsmöjligheter i streamingtjänster. Många 

utvecklar att funktionerna är mest hjälpsamma då de hjälper användaren hitta ny musik. 

Lindblom presenterar sådana applikationer som baseras på främst musikgenre. 

 

5.3 Design och gränssnitt 
 
Grönroos (2008) talar om hur internet och elektroniska tjänster kan bidra till ökad 

effektivitet hos ett tjänsteföretag. Lindblom fortsätter på denna banan då han berättar 

att det viktigaste hos en digital musiktjänst är tillgänglighet och effektiv konsumtion. 

Då konsumenterna har så stor kontroll över tjänsten i sig blir det möjligt att genomföra 

just det Grönroos (2008) nämner. Johansson och Lindblom berättar om den stora vikten 

av användarvänlighet för att det skall finnas en möjlighet till förhöjd effektivitet. Bitner 

(1992) talar om att servicelandskapet hos en sådan här tjänst måste designas så att det 

med enkelhet guidar användaren igenom alla tjänstens funktioner. Hon menar 

fortsättningsvis att detta servicelandskap skall anpassas till målgruppen som befinner 

sig inom det. Detta verkar vara det verkliga fallet då Nyström menar att konsumenter 

oftast väljer enkla tjänster. Konsumenterna själva menar även att enkelheten är av 
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största vikt för att tjänsten skall få en positiv upplevelse. Johansson pratar om trenden 

att sammankoppla musiktjänster med olika stödfunktioner. Detta uppskattas mycket av 

konsumenterna då de framför allt nämner att kompletterande applikationer, som 

exempelvis rekommendationsfunktioner eller sökmotorer vilka underlättar deras 

användande. Det ger även mervärde då man som konsument erbjuds något utöver 

själva musiktillgången (Uggla, 2006). Konsumenterna efterfrågar ytterligare 

anpassningar för olika tillfällen. Två deltagare i Fokusgrupp 1 känner ett behov av 

större knappar vid tillfällen som kräver mer precision på skärmen. Detta kan beskrivas 

som skräddarsydda funktioner för exempelvis träning. En annan deltagare i Fokusgrupp 

1 framförde även vikten av tydlig text. 

 

Ett flertal forskare (Sulet et al., 1995; Titus & Evert, 1996; Yoo et al., 1998) talar om 

att funktionalitet och den digitala tjänstens layout har påverkningar på upplevelsen, 

resultat samt hur konsumenten känner sig under användandet. Lindblom menar att det 

digitala skall bidra till liknande visuell konsumtion som vid hantering av fysiska 

produkter. Han pratar därför om vikten av att visualisera skivomslag och få det digitala 

att verka mer som en faktisk produkt. Detta understryks även av många konsumenter i 

fokusgrupperna. De förklarar att skivomslag som är synliga i tjänsterna bidrar mer till 

helhetsupplevelsen. Konsumenterna talar även om färgsättningen på tjänsten och menar 

att designen spelar större roll i mobilen än på datorn. Detta förklarar Nyström beror på 

att tjänsterna används till större utsträckning på mobila enheter. Något som bekräftas av 

Johansson, samt i Hultén et al (2011) diskussion om att människor i dagens samhälle 

vill ha allt med sig. 

 

Hopkins et al (2009) förklarar färgers inverkan på vårt humör och vår uppfattning vilket 

speglas i konsumenternas tankar kring tjänsters design. Detta leder in på tankarna kring 

möjligheten att personifiera designen på en tjänst utefter konsumentens egna önskemål 

vilket togs upp av två respondenter i de fokusgrupper vi pratat med. Detta skulle även 

fungera som en möjlighet till differentiering och höja kundvärdet då kunden blir mer av 

en medproducent (Hultén et al., 2011). Hultén tar även upp att färger påverkar på en 

personligt emotionell nivå. En personifieringsfunktion skulle även ge tjänsten en 

bredare räckvidd när det kommer till målgrupper och segment då konsumenten kan 

vara med och skapa själv utefter egna preferenser. 

 
En deltagare i Fokusgrupp 2 nämnde fördelen med att ha funktioner som genererar 
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musik utefter humör. Fler konsumenter föredrog även de funktioner som genererar 

spellistor eller radiokanaler baserade på viss musik via tjänsten. Dessa funktioner 

hjälper inte bara konsumenten att hitta ny musik, den kan även anpassas till de olika 

användningstillfällen som tas upp av konsumenterna. Detta gör tjänsten mer aktuell med 

tanke på de nya beteendemönster som presenteras av Lilliestam (2009). Rent 

övergripande presenterar Brown (1999) att design och stil hjälper konsumenten att 

skapa nya självbilder och då är av stor vikt hos en tjänst. Detta förespråkar Schmitt 

(1999) då han talar om att kunden kopplar sin personlighetsbild till varumärket. 

 

5.4 Exklusivitet och Lockelsen 
 
Zeithaml et al (2013) förklarar vikten av att företag vet om vad det är kunderna 

förväntar sig att få när de har gjort ett köp av tjänsten. Kotler et al (2008) menar även 

att det är svårt för kunden att veta hur en tjänst kommer att se ut innan kunden har 

möjlighet att testa den. Underhill (2001) håller med om detta och fortsätter med att det 

för kunden är viktigt hur känslan är och att alla företag borde ge testperioder på sina 

tjänster. Detta stärks med det som en respondent i fokusgrupp 3 ansåg då denne menade 

att det är av stor betydelse för denne att få veta vad det är man kommer betala för. En 

deltagare i fokusgrupp 2 menar också att det är avgörande för köpet att ha kännedom 

om tjänstens utbud. Grönroos (1984) menar att de tidiga interaktionerna med företaget 

är avgörande och det är här som de uppfattar vilket slags värde de kommer att få genom 

att köpa tjänsten. Zeithaml et al (2013) säger också att priset och de materiella 

associationerna har en stor betydelse under köpprocessen och om priset är högt 

förväntade sig kunder oftast mer av tjänsten. Fokusgrupperna tillsammans ansåg att 

hundra kronor tyckte de var rimligt att betala i månaden för den service de får. Däremot 

fanns det några som sa att dem skulle kunna tänka sig att betala mer eller till och med 

mycket mer då de menade med att de inte skulle kunna klara sig utan en 

streamingtjänst. 

 

Hultén et al (2011) menar att i dagens samhälle råder det en stark konkurrens på 

marknaden vilket leder till att varumärken måste särskilja sig tydligare från andra 

varumärken. Detta är mycket tydligt inom den digitala musikmarknaden där Lindblom 

berättar att fler och fler streamingtjänster har valt att nischa sig och inte locka kunder med 

enbart musiktillgången. Lindblom menar att Spotify började med att marknadsföra sig på 

det sättet och gör än idag. Dock påpekar Johansson att de är på väg att ändra på 
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sig och nya streamingtjänster bestämmer sig nu för att ändra på sitt visuella och deras 

fokus. Enligt Schmitt (1999) ska ett bra varumärke kunna kopplas samman med 

kundens personliga egenskaper, livsstilar och sociala sammanhang. Detta går att se på 

vissa tjänster som Lindblom menar har valt att satsa mer på artistprofiler och på så sätt 

också på deras fans- användarna. Lindblom utvecklar detta med att föreslå 

kommunikation mellan artister kopplade till tjänsten. Nyström berättar att WiMP 

använder sig av en lokal redaktion som hjälper sina kunder att kunna hitta bra musik i 

deras stora låtbibliotek och menar på att många av deras användare uppskattar denna 

tjänst då de inte har tid till att leta upp låtarna själv. 

 

Kotler et al (2013) skriver att en bra strategi som företag kan använda sig av är att 

erbjuda något unikt som är aktuellt för de konsumenter som rör sig inom det berörda 

segmentet. Uggla (2006) benämner med att något sådant kan ske genom att tjänsten ger 

något mer utöver det som produkten kan erbjuda. Detta menar också Uggla (2006) kan 

fylla ett ytterligare värde för konsumenten och därmed också en fördelaktig skillnad i 

jämförelse med konkurrenter. Lindblom tror att det kommer bli mer aktuellt för tjänster 

att erbjuda mer till sina kunder än bara att lyssna på musik. Han exemplifierar detta med 

att det kommer bli viktigt för tjänster att kunna föra en dialog med sina artister, köpa 

biljetter, merchandise och att användarna kan få nyheter om när deras artister spelar i 

deras stad. Däremot tror han att det beror helt på vilken slags genre det handlar om för 

att det skall vara relevant. Ett exempel är exklusiva aktiviteter från artisternas sida vilket 

en respondent i Fokusgrupp 2 nämnde fick denne att börja konsumera en viss musik. 

Lindblom anser däremot att detta inte är av större vikt för konsumenter i deras val av 

tjänst. En annan respondent i Fokusgrupp 2 menar även att denna exklusivitet inte får 

överdrivas. En användare i Grupp 3 anser att det stora utbudet på nätet får exklusivitet 

att tappa sin mening. För WiMPs del betonar Nyström att deras satsning på en tjänst 

med bättre kvalitet kan vara efterfrågat inom vissa målgrupper. Uggla (2006) skriver att 

det här extra som företaget ger också kan leda till att företaget därmed kan ta mer betalt 

för tjänsten, men Johansson menar att i WiMPs fall, tycker han inte att det är relevant 

att ta ut ett högre pris för bättre ljudkvalitet om de vill nå en större massa. Detta höll 

också majoriteten av våra fokusgrupper med om då de ansåg att det inte spelade någon 

roll utefter det sättet som de i nuläget har val att använda streamingtjänster på. 

 
Enligt Hultén et al. (2011) har det skett en ökad konkurrens mellan detaljhandels- och 
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serviceföretag. Detta beror enligt författarna på att många kedjor marknadsför samma 

kända varumärken så som exempelvis Adidas och Samsung när det kommer till sport-

och elektronikbranschen. Det är detta Trout (2000) kallar en homogen marknad. Det 

är på grund av detta som exklusivitet behövs, för att, som Bergstrom (2000) och Uggla 

(2006) uttrycker det, kunna urskilja mellan olika tjänster och varumärken konkurrenter 

emellan. 

 

5.5 Framtida möjligheter 
 
Marknaden är överkommunicerad och kräver differentiering för att tjänster skall 

överleva. Detta framförs tydligt av Frederick (2013) samt de intervjuer vi gjort. 

Grönroos (2008) har rätt i att tjänster med stor enkelhet kan växa fram i dagens 

teknikstyrda samhälle. Hans ord om att tjänster alltid nyskapas med hjälp av hängivna 

och involverade konsumenter styrks även i detta fall. Lindblom ser en fortsatt 

utveckling för digitala musiktjänster och menar då att det är av yttersta vikt att fortsätta 

komplettera med eftertraktade funktioner som håller tjänsten uppdaterad. Det finns även 

ett segment i den tekniska utvecklingen då Kozinets et al (2008) hävdar att ungdomar 

påverkas snabbast och mest av denna utveckling. Lindblom nämner dock att det inte 

gäller att leverera funktionella applikationer för att det hjälper tjänsten. Han menar att 

de måste vara relevanta och passa tjänstens identitet. Johansson utvecklar detta med att 

man måste se till det konsumenten söker. Detta styrks av teorin där Rossiter & Bellman 

(2005) i sin TCB modell framför att kundbehov är av yttersta vikt för att en 

positioneringsstrategi skall fungera. Ries & Trout (1985) framför även vikten av att det 

tjänsten står för måste passa fokusgruppen. Zeithaml & Bitner (2000) nämner även att 

servicelandskapet och dess innehåll kan skada kunden om det inte följer en röd tråd. 

 

Johansson framför att tjänsters framväxt inte bara styrs av möjligheter utan främst av 

ekonomi och efterfrågan. Vidare talar han om att varumärken med stark ekonomisk 

bakgrund har en fördel i denna fråga. Som Bergstrom (2000) förklarar har konsumenter 

en tendens att välja varumärken de känner till och ekonomi har då enligt Johansson en 

tendens att ge varumärken en skjuts mot framgång. Efterfrågan är även av yttersta vikt 

som då Rossiter & Bellman (2005) samt Dickenson & Ginter (1987) säger. Eliasson 

talar även om att kunden, i samband med konkurrenterna, styr vad som skall ske vid en 

differentiering. Nyström och Johansson hoppas även på en förbättring när det kommer 

till tillgänglighet och vill se att tjänster kan användas i såväl bilar som TV apparater och 
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konsoller. 
 
 
 
Det konsumenterna söker i framtiden är just det Lindblom förutspår- kompletterande 

funktioner. De talar om att kunna synkronisera musiktjänster med musikvideor och 

igenkänningsfunktioner för att lättare kunna upptäcka musik. Eftersom dessa tjänster 

handlar mycket om att ge kunden stort eget ansvar och följa det Grönroos (2008) 

menar med kunden som aktiv medaktör är det viktigt att utforma servicelandskapet 

efter konsumenten vilket Bitner (1992) och de konsumenter vi själva talat med framför. 

Zeithaml et al (1996) talar om att tjänster utvärderas till en del av hur kundernas 

integritet behandlas. Detta ansåg kunderna som ett problem i dagens tjänster. De vill 

inte dela med sig av varenda låt som klickas på och hoppas i framtiden att detta lättare 

kan kontrolleras. Även Grönroos (2008) menar att för många tekniska aspekter kan 

störa användandet. I detta fall presenteras kopplingen till Facebook och dess 

nyhetsflöde som en störande funktion vilket inkräktar på användarnas integritet. 

Zeithaml et al (1996) säger att kunders upplevda kvalitet förbättras om de själva kan 

kontrollera innehållet, i detta fall handlar det om den efterfrågade och ännu mer 

personifierade tjänsten. 

 

Framtiden för nya digitala musiktjänster ser enligt Johansson mörk ut. Zeithaml et al 

(2013) menar att konsumenter baserar sina förväntningar på tidigare erfarenheter. Idag 

används musiktjänster som slagit globalt vilket är konsumenternas erfarenhet. Detta 

faktum blir stora problem för de nya tjänster som vill etableras på marknaden. 

Testperioder, där kunden på begränsad tid eller med begränsad tillgång får tillgång till 

tjänsten, anses viktigt av Underhill (2009). Även de konsumenter vi talat med uttrycker 

sin positivitet kring testperioder eller gratisperioder. Detta, kombinerat med 

kundbaserade differentieringsstrategier och marknadsföringsplaner, är en viktig del i 

utvecklingen av framtidens tjänster. 
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6. Slutdiskussion 

 
 
 
I det avslutande kapitlet diskuterar vi vad vi har kommit fram till under arbetets 
gång. Kapitlet präglas av våra egna tankar och åsikter kring den analys vi utfört. Det 
diskuteras om de tendenser vi funnit i empirin och som vi finner intressanta. Vi 
presenterar slutsatser och besvarar vår forskningsfråga. Det är även här vi till slut 
uppfyller vårt syfte med uppsatsen. Vi har valt att dela upp slutdiskussionen efter de 
aspekter vi anser vara mest framträdande. 
 

 

6.1 Svar på syfte och forskningsfråga 

Detta ämne ligger oss mycket varmt om hjärtat och vi ser en stor fördel i att forska kring 
 
något så relevant som musiktjänsters framtid då vi är musikkonsumenter och studenter 
 
inom musikindustrin. Redan innan vi började skriva denna uppsatts hade vi en klar bild 
 
av att Spotify idag är drivande på denna marknad samt att många av de svar vi fått 
 
utifrån samtal med fokusgrupper grundats på detta faktum. Vi var även väl medvetna 
 
om kundens involvering och engagemang i dessa tjänster då de grundas på delning och 
 
enskilt lyssnande. Med tanke på att dessa tjänster styrs till så stor del av konsumenterna 
 
valde vi därför att se problemet utifrån hur kunderna kunde påverka tjänsternas sätt att 
 
skilja sig från varandra. Detta lade då grunden till vårt syfte och forskningsfråga: 
 
 
 

 Hur kan företag bakom digitala prenumerationstjänster inom musiksektorn 
positionera sig på den svenska marknaden? 



 
 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera de sätt digitala prenumerationstjänster inom 

musiksektorn kan differentiera sig på marknaden. Vi vill även undersöka vad det är 

konsumenten anser vara viktigt i valet av en digital musiktjänst. 
 
. 
 
Den teori och empiri som vi har samlat in har nu genom noggrann analys lett oss till det 

tillfälle där vi kan besvara vår forskningsfråga och vårt syfte. 
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6.1.1 Vad anser konsumenten vara viktigt i sitt val av en digital musiktjänst? 
Låtbibliotek 
 
De konsumenter vi har samtalat med var överens om vikten av att ha tillgång till ett 

stort låtbibliotek. Vi anser detta beror på att konsumenter i dagens samhälle förväntar 

sig kunna få allt de vill ha snabbt och enkelt. Denna syn tror vi till stor del kan bero på 

att Internet blivit mer involverande i våra vardagliga liv tack vare surfplattor och 

smartphones. Vi har det vi söker några få klick bort det finns inga begränsningar vart vi 

än befinner oss i världen. Detta anser vi därför lägger en stor press på tjänster över 

huvudtaget då dessa förväntas kunna erbjuda oss allt och lite till. Fokusgrupperna lade 

fram ett exempel och berättade att de inte tänkte betala för flera tjänster för att kunna ha 

ett utökat bibliotek. Istället förväntar de sig att det ska finnas i den tjänsten de väljer att 

betala för. Detta tror vi kan bero på att kunder vill att de tjänster de väljer att köpa skall 

innehålla exakt de hjälpmedel de behöver för att lösa det problemet kunden har. Kunder 

vill inte behöva köpa flera olika tjänster som bara kan göra halva jobbet. De vill ha den 

kompletta problemlösningen. 

 
 

Denna syn på tjänster kan bero på sättet samhället förväntar sig att en individ skall 

handla och vara. Vi anser att i dagens samhälle förväntar sig individen alltid skall sträva 

mot sitt bästa jag. Det vi menar är då att man förväntar sig att personen skall vara så bra 

som den bara kan vara på allt den gör. Samhället förväntar sig att individen skall både 

kunna sträva efter en bra utbildning och en bra karriär, samtidigt som den skall kunna ta 

hand om både sitt hem och sin fritid. Kunderna förväntar sig därför att de tjänster som 

de köper skall vara en hjälp i deras redan hektiska liv och eliminera de extra 

stressmoment som uppkommer. Detta kan också jämföras med ett exempel som en i 

fokusgrupperna tog upp om problemet med att hitta filmtjänster som kunde erbjuda dem 

allt. Som också kunde ses i en rapport från IFPI så har nerladdningen av musik minskat 

och de flesta har istället gått över till lagliga streamingtjänster. Detta tror vi grundas på 

att streamingtjänster helt enkelt ger sina användare musik på ett snabbare och enklare 

sätt jämfört med innan. Musikkonsumenterna tvingades då leta upp musik på olika sidor 

och sedan vänta till att musiken hade laddats ner. Nu kan de istället få musiken direkt 

och behöver inte vänta alls. Dessa användare förväntar sig ändå fortfortfarande att de 

skall kunna hitta samma stora sortiment som de kunnat hitta när de istället laddade ner 
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musiken. Vi menar därför att ett brett låtbibliotek är av stor vikt för konsumenten 

vid val av tjänst. 

 
 
Ljud 
 
Som Nyström nämnde visade en undersökning att de konsumenter som mest 

efterfrågade en bättre ljudkvalitet var de kunder som hade växt upp med CD och vinyl 

och därmed bättre ljudkvalitet. Han sade även att de yngre istället var mer vana vid 

mp3 format och därför inte märkte någon direkt skillnad mellan de olika ljudformaten. 

Detta uttalande håller vi också med om men menar att detta även kan bero på vilken 

stadie man är på i livet. Vi anser att den äldre generationen som är vana vid bra kvalitet 

har nu gått igenom den delen av livet där man stressar sig fram och försöker ta reda på 

vart man ska ta vägen. De har nu blivit nöjda med sig själva och känner då att de har tid 

för att njuta av livet. Därför känner att de kan tänka sig betala mer för en tjänst som ger 

den en bättre njutning för en dyrare summa. De har även råd att betala en extra kostnad 

för bra ljudkvalitet. Fortsättningsvis kräver det mer professionella segmentet av dessa 

kunder bättre ljudkvalitet för att kunna arbeta. 

 
 

Detta är inte aktuellt för den yngre generationen då ekonomin oftast inte är densamma. 

Osäkerheten finns där fortfarande då det kommer till jobb och pengar. De väljer därför 

att nöja sig med den kvalitet de kan få fast för en mindre summa så länge de kan lyssna 

på den musiken de tycker om. Detta leder också vidare till vilken slags utrustning man 

som lyssnare väljer att använda sig av. En respondent i fokusgrupperna berättade att då 

denne inte ens ägde ett par högtalare trodde den inte det skulle vara någon större 

skillnad i ljudkvalitet. Även kvaliteten på hörlurar kan variera och i vilken situation man 

väljer att konsumera musiken. Vi anser att den äldre generationen associerar musik med 

njutning och lugn, medan den yngre använder musik som ett sällskap när de gör 

vardagssysslor. Det är detta som vi tror att Johansson menade då att han inte såg någon 

framtid i att behöva betala för bättre ljudkvalitet om man ville nå ut till den större 

massan. Vi anser att den större massan Johansson pratar om är den yngre generationen 

då vi menar att det är dessa som snabbast blir berörda och beroende av internet. Med 

detta sagt ser vi att kvaliteten på ljudet har en stor inverkan på valet av tjänst men det är 

inte av största prioritet för den yngre generationen. 
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Exklusivitet 
 
Vid frågan om exklusivitet i fokusgrupperna fick vi väldigt blandade svar. Vissa 

menade att det var en rolig idé medan andra istället tyckte att det var onödigt då låtarna 

oftast kom ut tidigare på Youtube. En respondent ansåg att det kunde få konsumenter 

att hitta nya artister då det väcker en nyfikenhet men att det då inte fick gå till överdrift. 

Vi kopplar detta med konsumenternas avstånd till reklam i tjänsten. Det kan lätt bli en 

stor sak av ett exklusivt låtsläpp och konsumenten tvingas gå igenom olika steg för att 

ens få vara en del av eventet. De konsumenter vi samtalat med berättade att de betalat 

för att slippa reklam i tjänsten och har då gjort ett aktivt val. De vill som sagt ha 

enkelhet och vi menar då att exklusivitet skulle störa det lätta flödet de söker i en tjänst. 

 
 

Experterna hade istället motsatta åsikter. De trodde att exklusivitet skulle föra artisterna 

närmare konsumenterna. Vi tror att det kan vara svårt att se det hela ur samma 

synvinkel som konsument. De talar om att ha ett brett låtbibliotek och tillgång till fler 

artister som idag inte finns i musiktjänster. Experterna ser exklusivitet istället som ett 

medel för att möjliggöra detta. Med hjälp av reklam och mer exponering kan 

förhoppningsvis artister lockas till att släppa sina rättigheter till musiktjänster. Detta kan 

så behöva tydliggöras för konsumenterna genom att då flytta fokus från 

reklamsammanhanget till att framföra kopplingen till artisterna. 

 
 
Design och gränssnitt 
 
Både fokusgrupperna och experterna var överens på denna punk om att det är viktigt för 

konsumenten att tjänsterna de använder sig av skall vara enkla att använda men 

samtidigt ha en snygg design. Detta håller vi också med om och menar att i fall man 

köper en tjänst som skall stimulera hörselsinnet spelar även de andra sinnena en stor roll 

för om man bedömer tjänsten som bra eller dålig. Det är viktigt med helhetsintrycket på 

en tjänst och det är av vikt att alla delar hänger samman med en röd tråd. 

 
 
Enkelheten i att använda tjänsten är något som alltid känns som om de är viktigt i vad man 

än gör, man vill som kund så snabbt som möjligt få det man vill ha utan krångel med att 

hitta det. Studien visar att kunder förväntar sig att tjänster skall vara utformade på ett så 

användarvänligt sätt som möjligt. Detta tas även i akt i köpprocessen och valet av tjänst. 

En deltagare i fokusgrupperna poängterar svårigheterna med att byta låtar när man är och 

tränar och menar på att detta är ett stort problem för många. Detta tror vi är 
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något som tjänsterna borde tänka mer på när det kommer till att anpassa deras 

mobiltjänster eftersom användarna vid alla tillfällen inte kan involvera sig i tjänstens 

funktioner. Vi menar att kunder tänker mycket på att designen och gränssnittet är 

snygg och enkel. Vi tyckte att detta var något kunderna enbart förväntade sig skulle 

vara bra och blev därför inte avgörande vid valet av tjänst. 

 
 
Integritet 
 
Sociala medier idag gör så att vi lämnar avslöjar allt om oss och om vår vardag. Trots 

detta är musik något vi inte alltid vill dela med oss av. Vi anser att idag är image en 

viktig faktor vilket ofta håller mycket ihop med vilken musikstil man har. I samtalen 

med fokusgrupperna fick vi en kommentar från en deltagare som sa att denne inte ville 

att alla på hennes Facebook skulle kunna se att man lyssnade på till exempel 

Bumbibjörnarna. Vi tror detta kan bero på att deltagaren kände att denna musik inte 

passade in på den imagen denne har valt att vissa upp på de sociala medierna. 

 
 

Tack vare de stora låtbibliotek som streamingtjänster idag kan erbjuda sina kunder, 

anser vi att människor inte längre har en stil som de fullt ut håller sig till. Vi tror 

däremot att de fortfarande vill visa den fasad de har jobbat för att bygga upp. Detsamma 

gäller för en annan respondent i fokusgrupp 1 som menade på att man inte ville visa upp 

alla karaokelåtar man lyssnar på och menade på att det var genant. Det vi kan se är att 

människor idag har kontroll över vad de vill visa om sig själva och väljer då de som 

stärker den personliga identiteten. Att det sedan hamnar saker på nätet som inte passar 

blir istället skrämmande och störande. Av det missnöjet vi har sett för denna funktion 

tror vi istället att tjänster hade tjänat på att helt ta bort detta eller låta användaren själv 

kunna bestämma vad den vill ska läggas upp. Utfallet kan annars bli så att konsumenten 

går över till en annan tjänst som erbjuder bättre integritet. 

 
 
Stödjande funktioner 
 
Detta var något både experterna och fokusgrupperna var överens om då de fick hjälp i 

sitt sökande efter bra musik. De menade att dessa funktioner gjorde det enklare för 

dem att kunna navigera men också enklare förstå tjänsten. Därmed anser vi att 

konsumenterna också kan nyttja tjänsten fullt ut. Vi tror att på grund av de stora 

låtbiblioteken behövs dessa tjänster för att inte kunden skall tröttna på ett ständigt 

sökande. Vi anser också att det i hög grad är något som skall finnas då konsumenter 
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väljer dessa tjänster för de vill söka sig till bra och ny musik. Vi menar att kunden söker 

sig till dessa tjänster för att på så sätt inte behöva lägga tid på att leta upp musik själva 

och därför tror vi också att WiMPs redaktionella rekommendationstjänst är något som 

kunder mer kommer att efterfråga. Dessa tjänster erbjuder även musik som baseras på 

mer demografiska aspekter då redaktionen kan se vem användaren i fråga är. Det finns 

även fler stödjande funktioner som exempelvis de applikationer som presenteras av 

Lindblom. Vi tror att funktioner som kompletterar tjänsternas grundliga ändamål 

kommer bli mer populära framöver. detta baseras på de önskemål användarna hade 

angående design, musikvideos och anpassning till olika tillfällen. 

 
 
Testperiod 
 
Av det vi har kunnat se under arbetes gång är gratis testperioder något som är väldigt 

viktigt för en tjänst. Som fokusgrupperna berättar vill de veta vad det är dem kommer 

att betala för. De ville i lugn och ro bestämma sig och se om tjänsten fyller de 

förväntningar de har innan de gör sitt köp. Vi tror att streamingtjänster inte hade haft 

lika många användare om de inte hade valt att låta kunderna testa tjänsten först. Detta 

baserar vi på att kunder inte hade sett någon mening i att lägga pengar på musik som de 

gratis kan ladda ner från olagliga nerladdningssidor. Genom en gratis testperiod eller en 

gratis prototyp av tjänsten kan kunder bekanta sig mer med tjänsten och basera sina 

uppfattningar och val på mer än word of mouth och recensioner. 

 
 
6.1.2 Vilka möjligheter till differentiering finns det på marknaden idag för en 
digital musikprenumerationstjänst? 
Livsstil 
 
Vi har funnit att det finns två anledningar till att den digitala musikmarknaden måste 

differentiera sig. Den första är att det måste finnas en fungerande marknad och den 

andra anledningen är att kunderna ska kunna ha en stor valmöjlighet. Marknaden måste 

erbjuda lösningar för alla segment och kunderna måste känna att tjänstens utbud passar i 

deras vardag. Vi ser skillnaden i människors skilda sätt att leva. I exempelvis arbetslivet 

går det idag välja mellan att arbeta hemifrån eller att hålla sig till en arbetsplats. Det 

finns även de människor som ständigt förflyttar sig i sitt arbete. I och med dessa 

skillnader kommer de olika livsstilarna efterfråga olika egenskaper av musiktjänsterna. 

Ett exempel på detta är en person som arbetar hemifrån och då kan ha tillgång till 

internetanslutning, denne har även möjlighet till att själv välja musik och byta mellan 
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låtar och spellistor. En person som istället förflyttar sig mellan platser har inte samma 

förutsättningar. Det kan då vara mer fördelaktigt med offlinefunktion eller en funktion 

som blandar musik för att användaren skall slippa göra detta då denna kanske kör bil. 
 
Dessa olika situationer kräver då olika egenskaper hos en tjänst och utgör därmed olika 

segment. 

 
 
Ålder 
 
Vi har under undersökningens gång även upptäckt en stor skillnad mellan åldrar och vad 

de i sin tur efterfrågar. Som vi tog upp i förra frågan tror vi detta beror på såväl vanor 

som livssituation och intresse. Vi tycker att tjänster bör vidta dessa faktorer för att nå ut 

till ett nytt segment. Vi baserar detta på det Lindblom berättade om bristen på 

funktioner som riktas mot de användare som inte söker den mer kommersiella delen av 

musiken. Det finns inte tillräckligt med information för de konsumenter som 

exempelvis vill lyssna på avsevärt äldre musik. Samtidigt är tjänster idag inte designade 

på ett tilltalande sätt för de konsumenter som kräver yttersta tydlighet och enkelhet. 

 
 

Nyström talade om att efterfrågan på förhöjd ljudkvalitet skilde sig mellan åldrar. Han 

menade, som tidigare nämnts, att den yngre generationen inte har lika höga kvar på 

ljudet då de är uppväxta med sämre kvalitet. Det kan även dras kopplingar till 

generationens konsumentbeteende. Vi menar att användare yngre generationen har 

musik som ett sällskap i aktiviteter och därför inte lägger lika stor fokus i själva 

lyssnandet och analyserandet av musiken. Den äldre generationen däremot är vana vid 

den kvalitet som kom från CD och vinyl-formaten. De tenderar även, som Nyström 

berättade, att lyssna på musik mer som en aktivitet och inte ett tidsfördriv. Vi menar inte 

att detta är ett faktum och beteendet kan självklart skilja sig mellan generationer. 

 
 
Funktioner 
 
Ljudkvalitet är ytterligare av större vikt för de konsumenter som arbetar med musik. 

WiMP har med hjälp av en marknadsanalys hittat en koppling mellan högkvalitativa 

hörlurar och förbättrad ljudkvalitet vilket ger dem en unik position på marknaden. Detta 

ser vi som ett bra exempel på aktiviteter för att komma åt specifika segment och därmed 

samla lika behov i olika delar av marknaden. 
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Experterna förklarade kompletterande funktioner som en trend på denna marknad. Med 

tanke på det konsumenterna i fokusgrupperna efterfrågade anser vi att funktioner och 

applikationer kopplade till tjänsten kan lösa dessa problem. En funktion som förstorar 

knappar och förenklar gränssnittet vid träning eller en applikation som genererar 

musikvideos är några exempel. Detta skulle underlätta problemet med feltryckningar 

och långa sökvägar för att komma dit man vill. Två män i fokusgrupperna uttryckte 

detta som störande vid träning då man snabbt och enkelt skall kunna byta låt eller 

spellista. 

 
 
Tjänstens design 
 
Att ha en design som tilltalar varje konsument är svårt. Detta anser vi kan lösas med 

hjälp av en personifieringsfunktion där konsumenten själv väljer stil. Tydlighet och 

enkelhet är som nämnt viktiga för konsumenten och det skall vara korta vägar att gå till 

det man söker. Vi har kommit fram till att ett ljust gränssnitt är mest tilltalande men att 

vikten bör ligga i text och tydliga knappar. Konsumenterna och experterna menade 

även att designen för tjänster i mobilen är viktigare än designen av tjänster på datorer. 

Detta tror vi grundas på att musiktjänster används till större del i mobilen då den är 

lättare att bära med sig överallt. 

 
 
6.1.3 Besvarande av forskningsfråga  
”Hur kan företag bakom digitala prenumerationstjänster inom musiksektorn 
positionera sig på den svenska marknaden?” 

 

Vi har kommit till slutsatsen att det är av vikt för ett företag att positionera sitt 

varumärke hos sina kunder för att både kunna växa men också för att kunna hålla sig 

kvar på marknaden. Vi anser att ett stärkt varumärke visar sig genom att företag vågar 

sticka ut och samtidigt kan hålla sig kvar till de grundtankar som de startade företaget 

med. Vi har också sett att den marknadsföring som företaget gör för varumärket måste 

vinklas så att det visar på vad det är varumärket står för och hur värdegrunden ser ut. 

Detta, har vi observerat, ger kunderna en bra bild över vad det är de köper och därmed 

undviker företaget missnöje hos kunden. Det här menar vi också är något som är 

extremt viktigt för varumärken framförallt inom musikstreamingbranschen, där 

marknaden ständigt är i förändring och som erbjuder kunder en stor variation av tjänster 

att välja emellan. 
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Vi har under arbetets gång kunnat se att det finns en del saker som kan vara avgörande 

när kunder väljer att köpa ett visst varumärke framför en annan när de ska välja 

musikstreamingtjänst. Den första och mest väsentliga anledningen som gör att kunder 

väljer ett visst varumärke framför ett annat är på grund av att de redan innan köpet har 

fått veta vad tjänsten erbjuder. Det är därför viktigt att marknadsföringen för varumärket 

är som vi har nämnt innan, bra relaterat och visar enkelt för kunden vad det är de kan 

förvänta sig att få ut av tjänsten de köper. Därför vill vi poängtera att starka 

grundstommar i både varumärket och marknadsföringen är det som kommer påverka 

hur kunden uppfattar tjänsten. Ett bra exempel på ett företag som har gjort på detta sätt 

är Spotify vars grundtanke är att erbjuda sina kunder tillgång till all musik. Spotify vill 

därmed att deras kunder inte skall behöva någon annan musiktjänst som komplement till 

Spotify. Av det vi kunde se i fokusgrupperna var stort låtbibliotek en av de sakerna som 

gjorde att många valde att köpa Spotify istället för en annan konkurrerande tjänst. De 

flesta i fokusgrupperna hade också varit aktiva användare en längre period och ansåg 

också att de kunde hitta i stort sätt all den musik de efterfrågar. Vi tror därför att en bra 

grundtanke och idé är av vikt för företag att hålla sig till för att både vinna men också 

behålla kunder. Då en stor del av fokusgrupperna hade använt sig av Spotify en längre 

tid visar detta på att de anser att de har köpt en tjänst som passar in på deras vardag och 

därmed inte behöver byta för de är nöjda med det de får. Vi menar fortfarande att 

förändring såklart är något som företag måste göra för att alltid vara i fronten. Däremot 

menar vi även att det kan räcka långt att ha en bra grundtanke och koncept, så länge 

företaget kan utvecklas tillsammans med förändringar i teknologi, kultur och trender. Vi 

anser därför att en avgörande faktor om hur väl företag kan positionera sig på den 

svenska musikmarknaden är företagets förmåga att helt enkelt jobba utefter sina 

grundstommar och hur väl de integrerar nya trender i grundstommen. Detta leder till 

stor tillit hos kunderna och tillslut till att de fortsätter med företaget. 

 

6.2 Avslutande tankar och tips inför framtiden  
Vi har under vårt arbete märkt kundens vikt när det kommer till digitala tjänster. De 

efterfrågar mycket och har många olika önskemål. Det är därför inte lätt att mätta alla 

munnar och skapa en tjänst som erbjuder allt. Vi tycker att alla digitala tjänster borde 

dela upp sina användare i olika segment för att till största del försöka fylla de olika 

behov som finns på marknaden. Under arbetets gång blev vi bekanta med en 

musiktjänst som gjort precis det vi skriver om- skapat en tjänst som fyller ett segments 
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önskemål. Revibe är en tjänst som riktar sig mot konsumenter intresserade av 

elektronisk musik. Detta är även all musik de erbjuder. Utöver detta kan användarna 

även hitta funktioner för DJ aktiviteter vilket tilltalar målgruppen ytterligare. Vi vill se 

att fler digitala musiktjänster gör just det Revibe genomfört och vi hoppas att 

streaming av digital musik kan sprida sig till fler människor och generera nya 

användare. Det Revibe gör är ett steg i rätt riktning. Sluta följ strömmen, följ kunden. 
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Bilaga 1 - Fokusgrupper med konsumenter 

 

Allmän information  
Här bad vi alla i fokusgrupperna att på ett enskilt papper skriva ner deras kön, ålder, 
arbete eller/och program. 

 

Användning av musik 
1. Vilken musikgenre lyssnar du mest på?  

2. På vilken sätt samt under vilka omständigheter lyssnar du på musik?  

 

Användning av musiktjänster 
3. Använder du dig av någon slags digital musiktjänst? vilken i sådana fall?  

4. Varför valde du just denna tjänst?  

 

Testperiod 
5. Är det viktigt med en gratis period innan köpet av en tjänst? 

 

Låtbibliotek 
6. Tycker du att det är viktigt med ett stort låtbibliotek?  

6.1. Om Ja, varför är det viktigt med ett stort låtbibliotek?  

6.2. Om nej, varför är det inte viktigt med ett stort låtbibliotek?  

7. Tycker du det är viktigt med bra ljudkvalité hos tjänsten?  

7.1. Om ja, Varför är det viktigt med bra ljudkvalité?   
7.2 Om ja, Skulle ni kunna tänka er att betala mer för att få bättre ljudkvalité? 
7.3 Om nej, varför är det inte viktigt med bra ljudkvalité?  

 

Pris 
8. Är priset viktigt vid valet av tjänst?  
8.1. Om ja, vad anser du vara ett rimligt pris för en modern digital musiktjänst (2013)?  

8.2. Vad skulle du vilja ha för detta pris?  

 

Sociala medier 
9. Är det viktigt för dig att den digitala musiktjänsten kan synkas med sociala medier?  
9.1. Om Ja, vilka sociala medier?  

9.2. Om ja, och vad har du för nytta av denna funktion?  

9.3. Om nej, varför anser du inte att denna funktion är viktig?  

 

Exklusivitet  
10. Är exklusivitet viktigt för er vid val av tjänst? (Exklusiva album/låtsläpp innan “alla 
andra”, livesessions, gratis “presenter” med mera)  
10.1. Om ja, varför?   
10.2. Forts. Vad anser du vara viktigt angående exklusivitet? Tidiga albumsläpp, eller 
livesessions, gratis “presenter”? Vad får dig att gå igång? LOL   
10.3. Om nej, varför är det inte viktigt för er?  

 

Design 
11. Spelar utseendet av tjänsten någon roll för er?  
11.1. Om nej varför spelar det inte någon roll?  

11.2. Om ja, varför spelar det er någon roll om tjänstens utseende  
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Gränssnitt  
12. Är det viktigt att tjänsten är användarvänlig och att tjänsterna använder sig av extra 
funktioner som exempelvis appar?  
12.1. Om ja, Hur viktigt är det med användarvänlighet och funktionalitet i tjänsten för  

er?  

12.2. Om nej, vad anser ni är viktigare?  

 

Mobilt 
13. Hur viktigt är det att kunna ha tillgång till tjänsten på mobila plattformar? Offline? 

 

Rekommendationer  
14. Får ni hjälp av er valda tjänst till att hitta ny musik med hjälp av till exempel 
rekommendationer?  
14.1. Om ja, är det något ni använder er av?  

14.2. Om nej, Varför använder ni er inte av det?  
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Bilaga 2 - Intervju med Axel Lindblom på X5 Music Group 

 

Bakgrund  
1. Information om intervjuobjekt och allmän information om X5 Music Group 
(Distributionsdelen) 

 

Positionering 
2. Beskriv ert samarbete med svenska digitala musiktjänster.  

3. Vilka tjänster arbetar ni med?  

4. Varför har det blivit ett samarbete med just dessa tjänster?   
5. Har ni lagt märke till några specifika trender hos dessa tjänster? Exempelvis populära 
funktioner eller differentieringar i form av erbjudanden, exklusivitet, sociala funktioner.  

 

Appar 
6. Berätta mer om apparna ni har utvecklat!  

7. Varför har ni utvecklat dessa appar/varför valde ni att utveckla appar?  

8. Hur ser användandet ut av era appar?  

9. Vad är målet med appen/ vad vill ni ha ut?   
10. Vad tror ni tredjepartsappar kommer ha för betydelse i digitala 
musikstreamingtjänster i framtiden?  

 

Design/Gränssnitt  
11. Hur viktigt är ett användarvänligt gränssnitt hos en digital musikstreamingtjänst 
(hemsida & huvudtjänst/mobil etc.)?   
12. Hur viktigt är färgschema/design?  

 

Framtiden 
13. Hur tror ni lyssnandet av musik kommer att se ut i framtiden?   
14. Vikten av ljudkvalitet hos musiktjänster.   
15. Vikten av exklusiva släpp och andra funktioner (koppling till sociala medier, 
kunna köpa merch, konsertbiljetter, artisters konversation med fans).  
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Bilaga 3 - Intervju med Daniel Johansson på Trendmaze 

 

Bakgrund 
1. Berätta om dig själv och vad du gör.  

2. Berätta kortfattat om din rapport From Products to Consumption.  

 

Streamingtjänster 
3. Ser du några trender inom den digitala musikmarknaden idag?   
4. Vad ser du för differentieringsmöjligheter för de streamingtjänster aktiva på 
den svenska marknaden?   
5. Du nämner i din rapport att det ofta är någon annan som tar över den dominanta 
positionen på marknaden, skulle du kunna nämna något om hur detta skulle kunna 
gå till?  
6. Vad skulle du säga är det viktigaste att ta i akt som streamingtjänst?  

 

Användare 
7. Hur stor roll spelar användarna?  

8. Borde tjänster se mer till sina användare än de gör idag?   
9. Hur viktigt tycker du det är att tjänster erbjuder något utöver själva musiktillgången?  

 

Framtid 
10. Hur ser du på de närmsta 5-10 åren inom denna marknad?  

11. Hur tror du användningen/ lyssnandet ser ut om 5-10 år?  

12. Vad skulle du ge för tips till en nystartad streamingtjänst?  

 

Tillägg 
13. Vad vill du personligen ha utav en streamingtjänst  

14. Vad tror du om WiMPs satsning på lossless? för 200kr  
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Bilaga 4 – Intervju med Fredrik Nyström, VD på WiMP 
Music Sweden 

 

Bakgrund 
1. Berätta vem du är och om din position på WiMP.  

2. Berätta lite om WiMP.  

 

Positionering och differentiering  
3. Kan du berätta om ni anser att ni har någon speciell position på marknaden, har 
ni någon positioneringsstrategi?   
4. Berätta lite varför ni valde att skapa den nya tjänsten WiMP Hifi eller lossless 
tjänsten   
5. Hur marknadsför ni nu denna tjänst?   
6. Marknadsför ni varumärket WiMP på samma sätt som ni marknadsför den nya 
tjänsten?  

 

Kunder 
7. Vad tror ni era kunder värdesätter när de väljer tjänst? 

 

Design och typsnitt  
8. Om vi kollar på grafisk design och gränssnitt, tror ni det spelar stor roll för 
kunden när den väljer tjänst? 

 

Användande  
9. Ser ni någon skillnad i popularitet mellan att kunder använder tjänsten i mobil eller 
dator?   
9.1 (Tillägg, Riccardo) Jag har precis börjat använda HiFi tjänsten och jag undrar varför 
finns det bara på mobilen just nu? Är det bara för att de flesta använder mobilen?   
10. Personligen, vad vill du ha ut av en streamingtjänst?  

 

Exklusivitet  
11. Hur viktigt tror du att det är att man får ta del av exklusiva släpp och likande 
funktioner i en tjänst? 

 

Framtiden  
12. För att runda av, hur tror du att musikanvändandet och musiklyssnandet kommer att 
se ut inom den närmsta framtiden? 
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